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บทคัดย่อภาษาไทย 

61606316 : การจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ แผน ก แบบ ก 2 ปริญญามหาบัณฑิต 
ค าส าคัญ : แอปพลิเคชัน DWR4THAI, สหสัมพันธ์คาโนนิคอล 

นาย พิชญะ อมฤทธิ์: ความสัมพันธ์คาโนนิคอลของการยอมรับเทคโนโลยีแอปพลิเคชัน  DWR4THAI 
และความตั้งใจใช้ในการใช้งานของเกษตรกรในจังหวัดนนทบุรีต่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน   อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ ์: รองศาสตราจารย์ ดร. ประสพชัย พสุนนท์ 

 
งานวิจัยเรื่องนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์คาโนนิคอลของการยอมรับเทคโนโลยีแอป

พลิเคชัน DWR4THAI และความตั้งใจใช้ในการใช้งานของเกษตรกรในจังหวัดนนทบุรีและเพื่อเสนอแนะแนวทางการ
พัฒนาแอปพลิเคชัน DWR4THAI ให้เกิดการใช้งานอย่างยั่งยืน กลุ่มตัวอย่างได้แก่ เกษตรกรในจังหวัดนนทบุรี โดยมี
การกระจายแบบสอบถามออกไป 150 ชุด และได้รับกลับคืนมาจ านวน 120 ชุด เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 
แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง จ านวน 10 คน เนื่องจากต าบลแห่งนี้เป็นที่ราบลุ่มใกล้กับคลอง
และแหล่งน้ า ซึ่งได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในปี พ.ศ. 2554 เป็นเหตุให้ผู้วิจัยสนใจเกษตรกรในต าบลแห่งนี้ อีกทั้ง
เป็นผู้ที่สามารถให้ข้อมูลเชิงลึกได้เป็นอย่างดี สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่า
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ปัจจัยเชิงส ารวจ ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สันและค่าความสัมพันธ์คาโนนิ
คอล 

ผลการวิจัยเชิงปริมาณ พบว่า 1.) ระดับของการยอมรับเทคโนโลยีของแอปพลิเคชัน DWR4THAI 
เมื่อพิจารณาความเห็นแล้ว พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก 2.) ระดับของความตั้งใจใช้ในการใช้งานแอปพลิเคชัน 
DWR4THAI เมื่อพิจารณาความเห็นแล้ว พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก 3.) ผลการวิเคราะห์สหสัมพันธ์คาโนนิคอล
ระหว่างการยอมรับเทคโนโลยีของแอปพลิเคชัน  DWR4THAI และความตั้งใจใช้ในการใช้งานแอปพลิเคชัน 
DWR4THAI พบว่าตัวแปรคาโนนิคอลการยอมรับเทคโนโลยีของแอปพลิเคชัน DWR4THAI และความตั้งใจใช้ในการ
ใช้งานแอปพลิเคชัน DWR4THAI  มีความสัมพันธ์กัน โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์คาโนนิคอล (Rc) เท่ากับ 
0.477 โดยค่าน้ าหนักคาโนนิคอลของชุดตัวแปรการยอมรับเทคโนโลยีของแอปพลิเคชัน  DWR4THAI มีค่าอยู่
ระหว่าง 0.656-0.769 และค่าน้ าหนักคาโนนิคอลของชุดตัวแปรความตั้งใจใช้ในการใช้งานแอปพลิเคชัน 
DWR4THAI มีค่าอยู่ระหว่าง 0.586-0.875 4.) ผลการวิจัยเชิงคุณภาพ พบว่า เมื่อเกษตรกรมีการใช้งานแอปพลิเค
ชัน DWR4THAI แล้วส่งผลให้เกษตรกรมีความรู้ข้อมูลเกี่ยวกับระดับน้ าและสามารถเตรียมการป้องกันได้อย่าง
ทันท่วงทีหากเกิดอุทกภัย 
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บทคัดย่อภาษาอังกฤษ 

61606316 : Major (BUSINESS INNOVATION MANAGEMENT) 
Keyword : DWR4THAI Application, Canonical correlation 

MR. PITCHAYA AMARIT : THE CANONICAL CORRELATION OF DWR4THAI 
APPLICATE ACCEPTANT TECHNOLOGY AND AGRICULTURIST IN NONTHABURI INTEND 
TO USE IT FOR DEVELOPING WITH ENDURE COMMUNITY  THESIS ADVISOR : ASSOCIATE 
PROFESSOR PRASOPCHAI PASUNON 

This research it aims to analyze the canonical correlation of acceptance of 
DWR4THAI Application technology and the intention of using Agriculturist in Nonthaburi province 
and to suggest guidelines for the development of DWR4THAI applications for sustainable use. The 
samples are: The survey was distributed to 150 sets of questionnaires and 120 sets of research 
tools, including semi-structured questionnaires and interviews, as the district was a lowland near 
canals and water sources affected by the 2011 floods. It is also the person who can provide 
insights. Statistics used to analyze data include frequency, percentage, mean, standard deviation. 
Survey factor analysis Pearson correlation coefficient and canonical correlation. 

Quantitative research results showed that 1.) The level of acceptance of technology 
of DWR4THAI applications, considering the opinion, found that overall, 2.) The level of willingness 
to use DWR4THAI application, considering the opinion, found that the overall level is very high 3.) 
The results of the correlation of the acceptant technology between the adoption of DWR4THAI 
application technology and the willingness to use the DWR4THAI application. DWR4THAI is 
associated with a canonical correlation coefficient (Rc) of 0.477. The DWR4THAI application has a 
value between 0.586-0.875. 4.) Qualitative research has shown that once Agriculturist have used 
the DWR4THAI application, they are knowledgeable about water levels and can prepare for 
immediate protection in the case of flooding. 
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บทที่ 1 

บทน า 
 

ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 

 รัฐบาลได้มีนโยบายขับเคลื่อนประเทศไทยด้วยเศรษฐกิจดิจิตอล เป็นอีกรูปแบบหนึ่งในการ
รับมือกับการรับรู้ข้อมูลข่าวสารจากเหตุอุทกภัย ซึ่งให้ความส าคัญกับการกระจายข้อมูลข่าวสารเรื่อง
น้ าโดยการจัดท าแอปพลิเคชันเพื่อให้ประชาชนและกลุ่มเกษตรกรได้สามารถใช้งานในการรับข้อมูล
ข่าวสารได้ ซึ่งจะช่วยให้ประชาชนและกลุ่มเกษตรกรสามารถเข้าถึงบริการได้สะดวก รวดเร็วได้ทุกที่
ทุกเวลาผ่านอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่  จากนโยบายดังกล่าวท าให้กรมทรัพยากรน้ าจ าเป็นต้อง
ด าเนินการพัฒนาแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือส าหรับรายงานสถานการณ์น้ าเพื่อเชื่อมโยงข้อมูล
จากระบบสารสนเทศทรัพยากรน้ าที่มีอยู่น าเสนอข้อมูลข่าวสาร บริการอิเล็กทรอนิกส์สู่ประชาชนและ
กลุ่มเกษตรกรผ่านศูนย์กลางแอปพลิเคชัน อีกทั้งสนับสนุนการติดตาม เฝ้าระวังและเตือนภัยจาก
ธรรมชาติด้านทรัพยากรน้ าและตอบสนองกับความต้องการเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า ได้
อย่างมีประสิทธิภาพสูงที่สุด (กรมทรัพยากรน้ า, 2559) 
 แอปพลิเคชัน DWR4THAI เป็นแอปพลิเคชันที่ถูกสร้างขึ้นจากหน่วยงานกรมทรัพยากรน้ า            
โดยแอปพลิเคชันนี้มีการติดตามสถานการณ์น้ า เตือนภัยน้ าหลากดินถล่ม ข้อมูลกล้องวงจรปิดข้อมูล
ระดับน้ า ปริมาณน้ าในอ่างเก็บน้ า สภาพอากาศ รวมไปถึงปริมาณน้ าฝนเพื่อให้ประชาชนหรือ         
กลุ่มเกษตรกรในจังหวัดนนทบุรีได้เตรียมตัวที่จะป้องกันผลกระทบจากปัญหาอุทกภัย อีกทั้ง               
แอปพลิ เคชันนี้ มีการให้องค์ค วามรู้ ใน เรื่องต่ างๆ เช่น  ความรู้ด้ านการจัดการน้ า ความรู้                  
ด้านการส ารวจ/ควบคุมงาน ความรู้ด้านการเตือนภัย ข้อมูลอุปกรณ์เครื่องมือใช้ในการบริหาร          
จัดการด้านทรัพยากรน้ าและอื่นๆอีกมากมาย หากมีสถานการณ์ที่ผิดปกติสามารถแจ้งเตือนภายใน                 
แอปพลิเคชันโดยระบุชื่อ เบอร์โทรศัพท์ รายละเอียดต่างๆ ที่อยู่เกิดเหตุและพิกัดได้อีกด้วย  (กรม
ทรัพยากรน้ า, 2559) 
 เทคโนโลยีแอปพลิเคชันถือเป็นส่วนหนึ่งที่มีความส าคัญอย่างยิ่งของผู้ใช้งานในปัจจุบัน      
ซึ่งต้องอาศัยเทคโนโลยีต่างๆเข้ามาช่วยเพื่อความสะดวก รวดเร็วรวมถึงการสร้างแอปพลิเคชันขึ้นมา 
เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้งานต่างๆ อีกทั้งเพื่ออ านวยความสะดวกในการใช้บริการ         
มีฟังก์ชันต่างๆที่ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับกับความต้องการของกลุ่มผู้ใช้งาน ดังนั้นงานวิจัยนี้          
จะมีแนวคิด ทฤษฎีที่ เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีแอปพลิเคชัน DWR4THAI ที่สามารถให้ผู้ ใช้งาน            
ได้ใช้บริการซึ่งเป็นเทคโนโลยีแอปพลิเคชันเกี่ยวกับการติดตามสถานการณ์น้ าและการเฝ้าระวัง       
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การเกิดอุทกภัย ทั้งนี้งานวิจัยจะเกี่ยวข้องกับผู้ใช้งานที่เป็นเกษตรกรเป็นหลักเพื่อให้เกษตรกร           
ได้มีการดูแล ติดตาม เฝ้าระวังและป้องกันการเกิดอุทกภัยในพื้นที่การเกษตรนั้นๆ (ทิพย์เกสร รอดสี
เสน, 2556) 
 ความตั้งใจใช้งานแอปพลิเคชัน เป็นการใช้แอปพลิเคชันของกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดนนทบุรี 
เพื่อให้กลุ่มเกษตรกรน าแอปพลิเคชันนี้มาใช้ประโยชน์ในการดูแลพื้นที่ทางการเกษตรเพื่อไม่ให้เกิด
อุทกภัย อีกทั้งท าให้เกษตรกรมีการเอาใจจดจ่อและเป็นการตัดสินใจที่จะเลือกใช้งาน ซึ่งมีจุดมุ่งหมาย
ต่อสิ่งนั้นที่ชัดเจน ส่งผลให้เกิดความอยากใช้งานในแอปพลิเคชันนี้ เพราะเป็นแอปพลิเคชันที่ใช้งาน     
ได้ง่าย เกษตรกรสามารถน าแอปพลิเคชันนี้ไปใช้ในชีวิตประจ าวันหรือใช้ในการตรวจสอบสภาพ
อากาศและป้องกันอุทกภัยในพื้นที่การเกษตรนั้นได้อีกด้วย (สุรภี ฤทธิ์มาก, 2562) 
 จังหวัดนนทบุรี มีพื้นที่ทั้งหมด 622.303 ตร.กม แบ่งเขตการปกครอง เป็น 6 อ าเภอ มีแหล่ง
น้ าที่ส าคัญ คือ แม่น้ าเจ้าพระยา คลองอ้อม คลองบางไผ่ คลองบางรักน้อย คลองวัดแดง คลองบาง
กร่างและคลองบางเขน (ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร, 2548) ซึ่งในปี พ.ศ. 2554 จังหวัด
นนทบุรีได้รับผลกระทบจากอุทกภัยโดยกระทบหนักที่สุด คือ อ าเภอเมืองนนทบุรี ณ วัดค้างคาว และ
วัดไทรม้าเหนือ โดยไหลผ่านแม่น้ าเจ้าพระยาซึ่งมีปริมาณน้ า 3,183 ลบ.ม/ต่อวินาที ช่วงสถานการณ์
ในตอนนั้นยังไม่มีระบบแจ้งเตือนภัย ท าให้ชาวเกษตรกรในจังหวัดนนทบุรีไม่สามารถเตรียมการรับมือ
ได้อย่างทันท่วงที เนื่องจากข้อมูลทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ได้รับข้อมูลที่ล่าช้า จากหน่วยงานที่
รับผิดชอบที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ า (ส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ 
(องค์การมหาชน), 2554) 
 จากปัญหาสถานการณ์ดังกล่าว ผู้วิจัยได้ให้ความส าคัญถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในจังหวัดนนทบุรี     
ที่ยังไม่มีหน่วยงานที่เข้าไปท าการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับสภาพการใช้งานข้อมูลข่าวสารในรูปแบบ       
เทคโนโลยีแอปพลิเคชัน ดังนั้นผู้วิจัยได้เล็งเห็นถึงปัญหาดังกล่าวนี้  จึงได้ศึกษาความสัมพันธ์            
คาโนนิคอลของการยอมรับเทคโนโลยีแอปพลิเคชัน DWR4THAI และความตั้งใจใช้ในการใช้งาน      
ของเกษตรกรในจังหวัดนนทบุรีต่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนเพื่อให้หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง            
ได้ใช้ผลการวิจัยนี้ไปเป็นแนวทางในการจัดการและให้บริการเทคโนโลยีของแอปพลิเคชัน DWR4THAI           
ให้ตรงกับความต้องการและเพื่อพัฒนาแอปพลิเคชัน DWR4THAI ให้เกิดความยั่งยืนในการพัฒนา
ชุมชนสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการติดตามสถานการณ์น้ า เตือนภัยน้ าหลากดินถล่ม ข้อมูลกล้อง
วงจรปิด ข้อมูลระดับน้ า ปริมาณน้ าในอ่างเก็บน้ า สภาพอากาศในแต่วันรวมไปถึงปริมาณน้ าฝน     
ของกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดนนทบุรีได้อีกด้วย 
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วัตถุประสงค ์

 1. เพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์คาโนนิคอลของการยอมรับเทคโนโลยีแอปพลิเคชัน 
DWR4THAI และความตั้งใจใช้ในการใช้งานของเกษตรกรในจังหวัดนนทบุร ี
 2. เพื่อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาแอปพลิเคชัน DWR4THAI ให้เกิดการใช้งานอย่างยั่งยืน 

 

ขอบเขตของการศึกษา  

ขอบเขตด้านเนื้อหา 

 ด้านเทคโนโลยี ถือเป็นสิ่งหนึ่งที่มีความส าคัญอย่างยิ่งในการด าเนินชีวิตประจ าวัน ซึ่งใน

ปัจจุบันเทคโนโลยีแอปพลิเคชันเกิดขึ้นใหม่ๆอยู่เสมอ ทั้งนี้ผู้ให้บริการเทคโนโลยีแอปพลิเคชันจะต้องมี

การพัฒนาระบบให้มีความทันสมัย ทันต่อเหตุการณ์และมีการปรับปรุงระบบให้ดีกว่าเดิ ม อีกทั้งมี 

การน าเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้กับแอปพลิเคชันให้เกิดความก้าวทันโลกมากยิ่งขึ้น  (ทิพย์เกสร 

รอดสีเสน, 2556) 

 ดังนั้นผู้จัยมุ่งศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการยอมรับเทคโนโลยีของแอปพลิเคชัน จ านวน  3 ด้าน 

ได้แก่ 1. ด้านประสบการณ์ในการใช้เทคโนโลยี 2. ด้านการรับรู้ถึงประโยชน์และ 3. ด้านความง่ายต่อ

การใช้งาน 

 ด้านความต้ังใจใช้ในการใช้งาน 

 Engel, Blackwell, & Miniard กล่าวว่า ผู้บริโภคเกิดจะความตั้งใช้งานนั้นจึงจ าเป็นต้องท า

ความเข้าใจกับปัจจัยต่างๆที่จะใช้ก าหนดความตั้งใจของผู้บริโภค  (Engel, Blackwell, & Miniard, 

1993)  

 Howard กล่าวว่า ความตั้งใจใช้ในการใช้งาน คือ สภาพทางจิตใจที่สะท้อนการวางแผนของ

ผู้บริโภคที่จะใช้งานในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งๆ (Howard, 1994)  

 Mowen & Minor กล่าวว่า ความตั้งใจใช้ในการใช้งานเป็นความตั้งใจของผู้บริโภคในการ

กระท าให้ได้มาจากการจัดการและการใช้สินค้าหรือบริการนั้นๆ (Mowen & Minor, 1998)  

 พรชัย ลิขิตธรรมโรจน์ กล่าวว่า ความตั้งใจใช้งาน คือ การเอาใจจดจ่อ ซึ่งเป็นการตัดสินใจที่

จะเลือกหรือกระท าในวิธีใดวิธีหนึ่ง มีจุดมุ่งหมายที่ชัดเจนต่อสิ่งที่ปรารถนาและแสดงออกตามที่มี

ทัศนคติหรือมีความเชื่อต่อสิ่งนั้นๆ (พรชัย ลิขิตธรรมโรจน์, 2545)  

 ดังนั้นผู้จัยมุ่งศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับความตั้งใจใช้ในการใช้งาน จ านวน 3 ด้าน คือ 1. ด้านสิ่ง

อ านวยความสะดวกในการใช้งาน 2. ด้านความคาดหวังในประสิทธิภาพและ 3. ด้านความวิตกกังวล

เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลย ี



  4 

ขอบเขตด้านประชากรที่ใช้ในการวิจัย 

 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ คือ กลุ่มเกษตรกรที่อยู่ในจังหวัดนนทบุรี จ านวน 22,729 

คน และศึกษาเฉพาะประชากรที่ ใช้สมาร์ทโฟนของระบบปฏิบัติการ IOS และ Android ใน          

แอปพลิเคชัน DWR4THAI จ านวน 120 คน เท่านั้น (ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร, 2548) 

ขอบเขตด้านตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 

 ด้านการยอมรับเทคโนโลยีของแอปพลิเคชัน DWR4THAI ประกอบด้วย ด้านประสบการณ์ใน

การใช้เทคโนโลย ีด้านการรับรู้ถึงประโยชน ์และด้านความง่ายต่อการใช้งาน 

 ด้านความตั้งใจใช้ในการใช้งาน ประกอบด้วย ด้านสิ่งอ านวยความสะดวกในการใช้งาน ด้าน

ความคาดหวังในประสิทธิภาพ และด้านความวิตกกังวลเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลย ี

ขอบเขตด้านผู้ให้ข้อมูลหลัก  

 ผู้ให้ข้อมูลหลักภายหลังจากการวิเคราะห์คาโนนิคอลไปสนทนากลุ่ม คือ เกษตรกรในต าบล

ล าโพ อ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี โดยใช้การสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จ านวน 

10 คน เนื่องจากต าบลแห่งนี้เป็นที่ราบลุ่มใกล้กับคลองและแหล่งน้ า ซึ่งได้รับผลกระทบจากอุทกภัย

ในปี พ.ศ. 2554 เป็นเหตุให้ผู้วิจัยสนใจเกษตรกรในต าบลแห่งนี้และเป็นผู้ที่สามารถให้ข้อมูลเชิงลึกได้

เป็นอย่างดี อีกทั้งเพื่อให้เกษตรกรเกิดการใช้เทคโนโลยีแอปพลิเคชัน DWR4THAI ในการติดตาม

สถานการณ์น้ า ระดับน้ า และสภาพภูมิอากาศ โดยเกษตรกรสามารถใช้งานและมีการเตรียมการ

ป้องกันจากอุทกภัยได้อย่างทันท่วงที ท าให้ผลผลิตหรือรายได้ไม่ลดลง ส่งผลให้เกษตรกรเกิดความ

ยั่งยืนในการเตรียมการป้องกันผลผลิตต่างๆ จากอุทกภัยจากการได้ใช้งานในแอปพลิเคชัน 

DWR4THAI ที่มีประสิทธิภาพ   

 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 ผลการวิจัยเกี่ยวกับเรื่อง ความสัมพันธ์คาโนนิคอลของการยอมรับเทคโนโลยีแอปพลิเคชัน 

DWR4THAI และความตั้งใจใช้ในการใช้งานของเกษตรกรในจังหวัดนนทบุรีต่อการพัฒนาชุมชน       

อย่างยั่งยืนจากงานวิจัยและใช้ประโยชน์ในการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามขอบเขตของวัตถุประสงค์       

ในการวิจัยท าให้สามารถได้รับประโยชน์ ดังน้ี 

 1. เพื่อให้ทราบถึงความสัมพันธ์ระหว่างการยอมรับเทคโนโลยีแอปพลิเคชัน DWR4THAI 

และความตั้งใจใช้ในการใช้งานของเกษตรกรในจังหวัดนนทบุรี  ที่น าไปสู่การวิเคราะห์ของเกษตรกร 

ว่าเกษตรกรจะมีการยอมรับเทคโนโลยีแอปพลิเคชัน DWR4THAI และมีการใช้งานในด้านใดบ้าง ที่จะ
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ส่งผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีและความตั้งใจใช้ในการใช้งาน เพื่อน าไปปรับปรุงเทคโนโลยี          

แอปพลิเคชันต่อไปให้ดียิ่งขึ้น 

 2. ท าให้มีการพัฒนาแอปพลิเคชัน DWR4THAI ให้เกิดความยั่งยืนในการพัฒนาชุมชนของ

เกษตรกรในจังหวัดนนทบุรี โดยเกษตรกรมีการใช้งานแอปพลิเคชันให้เกิดประโยชน์ในด้านการ

ติดตามสถานการณ์น้ าในแหล่งน้ าต่างๆ ส่งผลให้มีการป้องกันจากอุทกภัยได้ทันเวลาและไม่ให้เกิดผล

ผลิตที่เสียหาย เสียรายได้ ดังนั้นแอปพลิเคชันนี้จะติดตามสถานการณ์น้ าและสร้างความยั่งยืนในการ

สร้างผลผลิตต่างๆของเกษตรกรในพื้นที่เกษตรกรรมนั้นๆ 

 3. เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้น าผลการวิจัยนี้ไปเป็นข้อมูลในการปรับปรุงเทคโนโลยี    

แอปพลิเคชัน DWR4THAI ให้ตรงกับความต้องการของเกษตรกร สามารถใช้งานได้จริง มีการพัฒนา

แอปพลิเคชันให้ดียิ่งขึ้น มีการออกแบบแอปพลิเคชันที่ดีเข้าใจง่าย อีกทั้งเป็นประโยชน์ให้กับ         

กลุ่มเกษตรกรและกลุ่มผู้ใช้งานที่ได้ใช้งานในแอปพลิเคชัน DWR4THAI 

 

นิยามศัพท์ในการศึกษา 

 แอปพลิเคชัน DWR4THAI คือ แอปพลิเคชันที่ถูกสร้างขึ้นจากหน่วยงานกรมทรัพยากรน้ า 
โดยแอปพลิเคชันนี้มีการติดตามสถานการณ์น้ า เตือนภัยน้ าหลากดินถล่ม ข้อมูลกล้องวงจรปิด ข้อมูล
ระดับน้ า ปริมาณน้ าในอ่างเก็บน้ า สภาพอากาศรวมไปถึงปริมาณน้ าฝนเพื่อให้ประชาชนหรือกลุ่ม
เกษตรกรในจังหวัดนนทบุรีได้เตรียมตัวที่จะป้องกันผลกระทบจากปัญหาอุทกภัย อีกทั้งแอปพลิเคชัน
นี้มีการให้องค์ความรู้ในเรื่องต่างๆ เช่น ความรู้ด้านการจัดการน้ า ความรู้ด้านการส ารวจ/ควบคุมงาน 
ความรู้ด้านการเตือนภัย ข้อมูลอุปกรณ์เครื่องมือใช้ในการบริหารจัดการด้านทรัพยากรน้ าและอื่นๆ 
อีกมากมาย หากมีสถานการณ์ที่ผิดปกติสามารถแจ้งเตือนภายในแอปพลิเคชันโดยระบุชื่อ เบอร์
โทรศัพท์ รายละเอียดต่างๆ ที่อยู่เกิดเหตุและพิกัดได้อีกด้วย (กรมทรัพยากรน้ า, 2559) 
 เกษตรกรนนทบุรี คือ ประชาชนที่มีอาชีพทางการเกษตรในจังหวัดนนทบุรี ปีพ.ศ. 2560       
มีครัวเรือนเกษตรจ านวน 22,729 ราย พื้นที่การเกษตรทั้งสิ้น 105,034.88 ไร่ แบ่งออกเป็นพื้นที่ปลูก
ข้าว 90,396 ไร่ ผัก 2,253ไร่ พืชอื่นๆ 255.25 ไร่ ไม้ยืนต้น 838 ไร่ ไม้ดอกไม้ประดับ 2 ,536 ไร่และ
ไม้ผล 8,757.13 ไร่ (ส านักงานสภาเกษตรจังหวัดนนทบุร,ี 2560) 
 ภัยพิบัติ คือ การหยุดชะงักอย่างรุนแรงของการปฏิบัติหน้าที่ของชุมชนหรือสังคมอันเป็นผล
มาจากการเกิดภัยทางธรรมชาติและส่งผลต่อชีวิต ทรัพย์สิน เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมอย่างกว้างขวาง
เกินกว่าความสามารถของชุมชนหรือสังคมที่ได้รับผลกระทบ (กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, 
2557) 
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 ความเสี่ยงจากภัยพิบัติ คือ โอกาสหรือความเป็นไปได้ในการได้รับผลกระทบทางลบจาก   
การเกิดภัยพิบัติ โดยผลกระทบสามารถเกิดขึ้นกับชีวิต ทรัพย์สิน สังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมใน
ระดับบุคคล ชุมชน สังคมหรือประเทศ (กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, 2557) 
 การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน คือ กิจกรรมหรือโครงการที่ส่งเสริมให้กลุ่มประชาชนท า
กิจกรรมอันชอบด้วยกฎหมายศิลธรรมอันดี มีระบบบริหารจัดการและแสดงเจตนาแทนกลุ่มได้โดย
กิจกรรมที่เกิดขึ้นแล้วไม่มีที่สิ้นสุดเมื่อหมดกิจกรรมหรือโครงการ ชุมชนมีแหล่งความรู้ที่จะต่อยอดให้
ค าอธิบายให้กับชุมชนและมีการขยายให้กับชุมชนอื่นๆ เมื่อกิจกรรมหรือโครงการนั้นๆ สิ้นสุดลง  
(นริสรา เมืองสว่าง, 2558) 
 การยอมรับและการใช้เทคโนโลยี คือ กระบวนการทางจิตใจของบุคคลที่เริ่มต้นด้วยการเริ่มรู้
หรือได้ยินเกี่ยวกับแนวความคิดใหม่จากนั้นไปสิ้นสุดลงด้วยการตัดสินใจที่จะยอมรับหรือปฏิเสธ
เทคโนโลยีนั้นๆ (พรชนก พลาบูลย,์ 2560) 
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บทที่ 2 

การทบทวนวรรณกรรม 

 
 การศึกษาวิจัยเรื่อง ความสัมพันธ์คาโนนิคอลของการยอมรับเทคโนโลยีแอปพลิเคชัน 

DWR4THAI และความตั้งใจใช้ในการใช้งานของเกษตรกรในจังหวัดนนทบุรีต่อการพัฒนาชุมชน      

อย่างยั่งยืน ผู้วิจัยจึงได้ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเพื่อใช้เป็นแนวทางในการศึกษาอภิปรายและ        

สรุปผลการวิจัย ดังนี ้

  2.1 การท าเกษตรจังหวัดนนทบุร ี

  2.2 แนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับการยอมรับเทคโนโลยีแอปพลิเคชัน 

  2.3 ความต้ังใจใช้ในการใช้งานแอปพลิเคชันในการท าการเกษตร 

  2.4 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

  2.5 กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

2.1 การท าเกษตรจังหวัดนนทบุร ี

 ส านักงานสภาเกษตรจังหวัดนนทบุรีได้ให้ความหมายของเกษตรจังหวัดนนทบุรีในปี พ.ศ. 
2560 ไว้ว่า ข้อมูลด้านการเกษตรมี 3 ด้าน ดังนี ้(ส านักงานสภาเกษตรจังหวัดนนทบุร,ี 2560)  
 2.1.1 ด้านการเกษตร จังหวัดนนทบุรีมีครัวเรือนที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมทั้งสิ้น 22,729 
ครัวเรือน มีพื้นที่ท าการเกษตรทั้งสิ้น 132,736 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 34.12 ของพื้นที่จังหวัด          
ในจ านวนนี้เป็นพื้นที่ปลูกข้าวมากที่สุดจ านวน 90,396 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 68.10 ของพื้นที่
การเกษตร รองลงมาเป็นพ้ืนที่ปลูกทุเรียน ไม้ดอกไม้ประดับ ผักและกล้วยไม้ ตามล าดับ   
 จังหวัดนนทบุรีมีพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญ 10 อันดับแรกและจัดอันดับตามเนื้อที่เพาะปลูก ดังนี้ 

(สภาเกษตรกร, 2561)    

            1. ข้าวนาปรัง มีเนื้อที่ปลูก 82,439 ไร่ 

  2. ข้าวนาปี มีเนื้อที่ปลูก 80,861 ไร่ 

  3. กล้วยน้ าว้า มีเนื้อที่ปลูก 3,896 ไร่ 

  4. ทุเรียน มีเนื้อที่ปลูก 2,805 ไร่ 

  5. ผักกาดหอม มีเนื้อที่ปลูก 2,630 ไร่ 

  6. ไม้ประดับถางอื่นๆ มีเนื้อที่ปลูก 2,437 ไร่ 
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  7. กล้วยไม้ มีเนื้อทีป่ลูก 2,070 ไร่ 

  8. มะม่วง มีเนื้อที่ปลูก 1,924 ไร่ 

  9. ผักกวางตุ้ง มีเนื้อที่ปลูก 1,839 ไร่ 

  10. ไม้ดอกเมืองหนาวอื่นๆ มีเนื้อที่ปลูก 1,650 ไร่ 

 2.1.2 ด้านปศุสัตว์  จังหวัดนนทบุ รีมี เกษตรกรผู้ เลี้ ยงสัตว์จ านวน 4,039 ราย โดย              

แยกออกเป็นอ าเภอเมืองนนทบุรีจ านวน 519 ราย อ าเภอบางกรวยจ านวน 403 ราย อ าเภอบางใหญ่            

จ านวน 679 ราย อ าเภอบางบัวทองจ านวน 664 ราย อ าเภอไทรน้อยจ านวน 1,148 ราย               

และอ าเภอปากเกร็ดจ านวน 626 ราย โดยเกษตรกร 1 ราย จะเลี้ยงสัตว์หลายชนิด ส่วนใหญ่

ครัวเรือนเกษตรกรในจังหวัดนนทบุรีนิยมเลี้ยงสัตว์ ได้แก่ เป็ด ไก่ โค กระบือ สุกร แพะ แกะ เป็นต้น 

 จังหวัดนนทบุรีมีปศุสัตว์ที่ส าคัญ 10 อันดับ (สภาเกษตรกร, 2561)  
  1. โคเนื้อ มีจ านวน 1,779 ตัว 
  2. กระบือ มีจ านวน 129 ตัว 
  3. สุกร มีจ านวน 174 ตัว 
  4. ไก่ มีจ านวน 93,250 ตัว 
  5. เป็ด มีจ านวน 136,784 ตัว 
  6. แพะเนื้อ มีจ านวน 2,015 ตัว 
  7. แพะนม มีจ านวน 1,125 ตัว 
  8. แกะ มีจ านวน 298 ตัว 
  9. ม้า มีจ านวน 23 ตัว 
  10. หมูป่า มีจ านวน 68 ตัว 
 2.1.3 ด้านประมง จังหวัดนนทบุรีมีเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจ านวน 2,070 ราย มีฟาร์ม
จ านวน 2,073 แห่ง เนื้อที่เลี้ยงรวม 8,695.09 ไร่ และมีเนื้อที่ฟาร์มจ านวน 10,039.02 ไร่    
 จังหวัดนนทบุรีมีเน้ือที่การเลี้ยงสัตว์น้ าที่ส าคัญ 6 แห่ง (สภาเกษตรกร, 2561)  
  1. ไทรน้อย มีเนื้อที่ 1,742.94 ไร่ 
  2. บางบัวทอง มีเนื้อที่ 1,035.82 ไร่ 
  3. บางใหญ่ มีเนื้อที่ 780.88 ไร่ 
  4. บางกรวย มีเนื้อที่ 404.25 ไร่ 
  5. ปากเกร็ด มีเนื้อที่ 282.60 ไร่ 
  6. เมืองนนทบุรี มีเนื้อที่ 21.75 ไร่ 
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 จากการศึกษาข้อมูลดังกล่าว สรุปได้ว่า การท าเกษตรจังหวัดนนทบุรี มีทั้งหมด 3 ด้าน คือ    
1. ด้านการเกษตร 2. ด้านปศุสัตว์และ 3. ด้านประมง จังหวัดนนทบุรีมีครัวเรือนเกษตรจ านวน 
11,872 ราย ซึ่งมีพื้นที่ทั้งหมด 622.303 ตร.กม มีการแบ่งพื้นที่ออกเป็น 2 ส่วน คือ ฝั่งตะวันออก    
มีการเพาะปลูกมะพร้าว ทุเรียน มังคุดฯลฯ และฝั่งตะวันตก มีการท าปศุสัตว์ ท านาข้าวเจ้าและ
ประมงน้ าจืดโดยมีพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มและคลองธรรมชาติ 
 

2.2 แนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับการยอมรบัเทคโนโลยีแอปพลเิคชัน 

 โมเดลการยอมรับเทคโนโลยี (Technology Acceptance Model: TAM) 
 Davis, Bagozzi, & Warshaw ได้น าเสนอโมเดลการยอมรับเทคโนโลยี (Technology 

Acceptance Model: TAM) โดยเป็นทฤษฎีที่ขยายองค์ความรู้ที่ต่อยอดมาจากทฤษฎีการกระท าด้วย

เหตุผล (Theory of Reasoned Action: TRA) ของที่อธิบายพฤติกรรมของบุคคลไว้ว่า การที่บุคคล

จะลงมือประกอบพฤติกรรมใดนั้น สามารถอธิบายได้จากการวัดความเชื่อเจตคติต่อการใช้และความ

ตั้งใจกระท า ซึ่งผลของความตั้งใจกระท าก่อให้เกิดการกระท านั้นขึ้น โดยองค์ประกอบของการยอมรับ

ในเทคโนโลยีประกอบไปด้วย (Davis, Bagozzi, & Warshaw, 1989) ) (Fishbein & Ajzen, 1975)  

  1. การรับรู้ความง่ายในการใช้งาน หมายถึง ระดับการรับรู้ในแง่ของความคาดหวัง
ต่อระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศที่มีการพัฒนาขึ้นและ จุดมุ่งหมายที่จะใช้ ต้องมีความเข้าใจง่าย และ
ไม่จ าเป็นที่จะต้องมีความพยายามมากที่จะใช้งานระบบ (Davis, 1989) การรับรู้ความง่ายในการใช้
งานนั้น ถือว่ามีอิทธิพลในทางตรงต่อการใช้ระบบและยังมีอิทธิผลทางอ้อมต่อการใช้ระบบโดยการ
ส่งผ่านการรับรู้ถึงประโยชน ์(Venkatesh, Morris, Davis, & Davis, 2003) 
  2. การรับรู้ประโยชน์ หมายถึง การรับรู้ถึงประโยชน์ที่เกิดจากการใช้งานระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมไปถึงการใช้ระบบเทคโนลียีสารสนเทศที่ถูกพัฒนาขึ้ นมาใหม่ เพื่อให้มี
ประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น (Davis et al., 1989) 
  3. ทัศนคติที่มีต่อการใช้ หมายถึง ทัศนคติของผู้ใช้ เป็นเจตนาที่เกิดขึ้นจากผลของ
การรับรู้ถึงประโยชน์และความง่ายในการใช้ระบบ ซึ่งหากผู้ใช่รับรู้ว่าระบบเทคโนโลยีนั้น มีการใช้งาน
ที่เข้าใจง่ายหรือมีประโยชน์ ผู้ใช้ก็จะเกิดทัศนคติที่ดีต่อระบบนั้นและส่งผลไปถึงความตั้งใจที่จะใช้
เทคโนโลยีนั้น ๆ (Fishbein & Ajzen, 1975) 
  4. พฤติกรรมการใช้จริง หมายถึง ความตั้งใจของผู้ใช้ ที่พยายามใช้งานและ        

ความเป็นไปได้ที่ผู้ใช้จะยอมรับ รวมไปถึงการมีท่าทีที่จะใช้งานระบบต่อไปในอนาคต ซึ่งจากตัวแปร

ทั้งหมดที่กล่าวมาทางข้างต้น ได้มีการดัดแปลงตัวแปรให้มีความสอดคล้องกันงานวิจัยที่ใช้ใน

การศึกษาการยอมรับเทคโนโลยีแอปพลิเคชันและความตั้งใจใช้ในการใช้งาน ได้ดังภาพที่ 1 
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ภาพที่ 1 โมเดลการยอมรับเทคโนโลยี (Technology Acceptance Model: TAM) 
(Davis et al., 1989) 

 
 ปรเมศวร์ กุมารบุญ กล่าวว่า การยอมรับเทคโนโลยีและนวัตกรรมของบุคคลในช่วง
ระยะเวลาหนึ่ง อาจมีความแตกต่างกันทั้งด้านความรวดเร็วของการยอมรับเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ว่าจะยอมรับช้าหรือเร็วกว่ากัน และยังแตกต่างกันเกี่ยวกับจ านวนของผู้รับเทคโนโลยีและนวัตกรรม
นั้นว่ามีมากหรือน้อย (ปรเมศวร์ กุมารบุญ, 2552)  
 จิรวัฒน์ วงศ์ธงชัย กล่าวว่า การยอมรับเป็นการตัดสินใจที่จะน าเอาเทคโนโลยีไปใช้อย่าง
เต็มที่ เพราะเทคโนโลยีนั้นเป็นวิ๔ทางที่ดีกว่าและมีประโยชน์มากกว่า (จิรวัฒน์ วงศ์ธงชัย, 2555)  
 ศศิพร เหมือนศรีชัย กล่าวว่า การยอมรับเทคโนโลยีเป็นปัจจัยส าคัญในการใช้งานและอยู่
ร่วมกับเทคโนโลยีจากการใช้เทคโนโลยีนั้น ซึ่งท าให้เกิดประสบการณ์ความรู้และความต้องการใช้
เทคโนโลย ี(ศศิพร เหมือนศรีชัย, 2555)  
 สิงหะ ฉวีสุข และ สุนันทา วงศ์จตุรภัทร กล่าวว่า การยอมรับเทคโนโลยี เป็นองค์ประกอบที่
ท าให้บุคคลเกิดการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆที่เกี่ยวกับเทคโนโลยี 3 ด้าน ดังนี้ (สิงหะ ฉวีสุข & สุนันทา 
วงศ์จตุรภัทร, 2555)  
  1. พฤฒิกรรม 
  2. ทัศนคติที่มีต่อเทคโนโลยี 
  3. การงานเทคโนโลยีที่ง่ายขึ้น 
 เอกลักษณ์ ธนเจริญพิศาล กล่าวว่า การยอมรับและการใช้เทคโนโลยีเป็นกระบวนทางจิตใจ
ของบุคคล ซึ่งเริ่มต้นจากการเริ่มรู้หรือได้ยินเกี่ยวกับแนวความคิดใหม่และสิ้นสุดลงด้วยการตัดสินใจที่
จะยอมรับ (เอกลักษณ์ ธนเจริญพิศาล, 2554)  
 Mehrad & Mohammadi กล่าวว่า ความไว้วางใจเป็นเหตุผลส าคัญและเป็นปัจจัยที่มีความ
จ าเป็นที่จะน าไปสู่ความส าเร็จในการยอมรับเทคโนโลย ี(Mehrad & Mohammadi, 2017)  

ตัวแปรภายนอก 

การรับรู้ว่ามี 
ประโยชน์ 

การรับรู้ความง่ายต่อ
การใช้งาน 

 

เจตคติต่อการใช้ ความตั้งใจกระท า 
 

พฤฒิกรรม 
การใช้จริง 
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 จากการศึกษาข้อมูลดังกล่าว สรุปด้านการยอมรับเทคโนโลยีได้ว่า การยอมรับเทคโนโลยี 
เป็นการน าเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมต่างๆ ที่ยอมรับมาพัฒนาและค้นคว้าในเรื่องนั้นๆ ให้เกิด
ประโยชน์ต่อตัวบุคคลที่เกี่ยวข้องกับทัศนคติที่มีการใช้งานทางด้านต่างๆในเรื่องของการแก้ไขปัญหา
กับเทคโนโลยีและนวัตกรรมได้ง่ายยิ่งขึ้นรวมถึงตัวบุคคลที่ตัดสินใจใช้และยอมรับเทคโนโลยีหรือ
นวัตกรรมนั้นๆ อีกทั้งการน านวัตกรรมหรือเทคโนโลยีมาใช้งานส่งผลให้ในแต่ละบุคคลมีความรู้เกิด
ทักษะและประสบการณ์ใหม่เพิ่มมากยิ่งขึน้ 
 แนวคิดด้านการยอมรับเทคโนโลยีของแอปพลิเคชัน DWR4THAI แบ่งเป็น 3 ด้าน ดังนี ้
 2.2.1 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับด้านประสบการณ์ในการใช้เทคโนโลย ี
 ภานุพงศ์ เสกทวีลาภ กล่าวว่า ประสบการณ์ในการใช้เทคโนโลยีจะเกิดขึ้นทางจิตใจภายใน
ตัวบุคคล โดยเริ่มจากการได้ยินในเรื่องวิทยาการนั้นๆ จนยอมรับน าไปใช้ในที่สุด ซึ่งกระบวนการนี้
คล้ายกับกระบวนการเรียนรู้และการตัดสินใจ (Decision Making) (ภานุพงศ์ เสกทวีลาภ, 2557)  
 อรทัย เลื่อนวัน กล่าวว่า ประสบการณ์ในการใช้เทคโนโลยีเป็นผลมาจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
จากการใช้เทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง ดังนี ้(อรทัย เลื่อนวัน, 2555)  
  1. ขั้นตระหนัก เป็นขั้นที่บุคคลรู้ว่าเทคโนโลยีใหม่เกิดขึ้น 
  2. ขั้นสนใจ บุคคลเริ่มมีความสนใจในเทคโนโลยีและพยายามแสวงหาข้อมูลหรือ
ความรู้เพ่ิมเติมเกี่ยวกับเทคโนโลยีนั้นๆ 
  3. ขั้นประเมิน บุคคลจะประเมินในสมองของตนหรือประเมินจากประสบการณ์ใน
การใช้เทคโนโลยีนั้นมาใช้แล้วจะเหมาะกับเหตุการณ์ในปัจจุบันหรือในอนาคตหรือไม่ 
  4. ขั้นทอดลอง บุคคลจะน าเทคดนโลยีมาลองใหรือลองปฏิบัติก่อน เพื่อทดลองว่า
เทคโนโลยีนั้นมีประโยชน์สามารถเข้ากับสถานการณ์ได้หรือไม่ 
  5. ขั้นยอมรับ บุคคลจะยอมรับเทคโนโลยโีดยน าเทคโนโลยีนั้นมาใช้ได้อย่างเต็มที ่
 จากการศึกษาข้อมูลดังกล่าว สรุปด้านประสบการณ์ในการใช้เทคโนโลยีได้ว่า เป็นเหตุการณ์
ที่เกิดขึ้นกับบุคคลที่ใช้เทคโนโลยี มาใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ เกิดประสบการณ์ใหม่ๆ ซึ่งบุคคลจะ
ยอมรับเทคโนโลยีได้ก็ต่อเมื่อมีประสบการณ์ในการใช้เทคโนโลยีนั้นๆ โดยเกิดขึ้นทางจิตใจภายในตัว
บุคคลและเกิดการตัดสินใจที่จะใช้เทคโนโลยีและเกิดการยอมรับเทคโนโลยีนั้นๆ 
 2.2.2 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับด้านการรับรู้ถึงประโยชน ์
 Davis et al กล่าวว่า การรับรู้ประโยชน์ในการใช้งาน เป็นระดับที่ผู้ใช้เชื่อว่าประโยชน์ของ
เทคโนโลยีที่จะสามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้กับงานของตนและมีความสัมพันธ์โดยตรงกับทัศนคติ
ที่มีต่อการใช้งานและพฤติกรรมของผู้ใช้งาน (Davis et al., 1989)  
 บุษรา ประกอบธรรม กล่าวว่า การใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นอาจารย์ผู้สอน 
นักศึกษาหรือกลุ่มคนทั่วไป จะต้องควรค านึงถึงการรับรู้ประโยชน์ความง่ายในการใช้งานและความมี
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อิทธิพลของสังคม เพราะสิ่งที่ส าคัญที่จะท าให้ผู้ใช้งานมีทัศนคติในทางบวกและจะส่งผลการเรียนการ
สอนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น (บุษรา ประกอบธรรม, 2556)  
 สิริสุดา รอดทอง กล่าวว่า การรับรู้ถึงประโยชน์เป็นการที่บุคคลรับรู้ถึงคุณค่าจากการใช้งาน
แอปพลิเคชันในด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสารหรือความสะดวกสบายและการเพิ่มประสิทธิภาพในด้าน
การสื่อสาร (สิริสุดา รอดทอง, 2556)  
 Wati กล่าวว่า การรับรู้ความมีประโยชน์ของการใช้แอปพลิเคชัน คือ มีแอปพลิเคชันจ านวน

มากที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างรวดเร็ว ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย 

ดังนั้นท าให้การมีแอปพลิเคชันที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นจึงมีประโยชน์อย่างมากส าหรับผู้ที่ต้องการ

ความสะดวกสบายในการใช้แอปพลิเคชัน (Wati, 2014)  

 ณัฏฐนันท์ พิธิวัตโชติกุล กล่าวว่า การรับรู้ประโยชน์จากการใช้งาน เป็นปัจจัยที่ก าหนดการ
รับรู้ในแต่ละบุคคลว่าเทคโนโลยีสารสนเทศมีส่วนช่วยพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและเป็น
ปัจจัยที่ส่งผลโดยตรงต่อความตั้งใจแสดงพฤติกรรมการใช้ด้วยการแสดงถีงระดับที่ผู้ใช้สามารถรับรู้ได้
ว่าเทคโนโลยีสารสนเทศมีส่วนช่วยในการเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน  (ณัฏฐนันท์ พิธิวัตโชติกุล, 
2558)  
 กรณษา แสนละเอียด และ คณะ กล่าวว่า การรับรู้ประโยชน์ในการใช้งาน คือ ระดับที่บุคคล
เชื่อว่าการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศท าให้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานให้มากขึ้นได้ ใน
ทฤษฎีการยอมรับเทคโนโลยีถือว่าการรับรู้ประโยชน์เป็นปัจจัยส าคัญถึงการยอมรับหรือความตั้งใจที่
จะใช้เทคโนโลยีอันเนื่องมาจากการรับรู้ว่ามีประโยชน์มีอิทธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมการยอมรับและ
การรับรู้ประโยชน์มีอิทธิพลทางอ้อมต่อการใช้โดยส่งผ่านพฤติกรรมการยอมรับ (กรณษา แสนละเอียด 
& คณะ, 2017)  
 จากการศึกษาข้อมูลดังกล่าว สรุปด้านการรับรู้ถึงประโยชน์ได้ว่า การรับรู้ถึงประโยชน์         
ของผู้ใช้จะมีมากก็ต่อเมื่อเทคโนโลยีนั้นมีการท างานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ก่อให้เกิด
องค์ความรู้ในด้านต่างๆได้ดียิ่งขึ้น อีกทั้งผู้ใช้งานได้รับประโยชน์จากแอปพลิเคชันซึ่งมีแนวโน้ม          
ที่จะน ามาเป็นสื่อกลางในการท ากิจกรรมต่างๆ และมีการพัฒนาในด้านพื้นที่การเกษตรได้เพิ่มมากขึ้น             
ดังนั้นการรับรู้ถึงประโยชน์จึงเป็นตัวแปรส าคัญที่มีอิทธิพลต่อทัศนคติในการใช้แอปพลิเคชัน           
นั้นอีกด้วย 
 2.2.3 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับด้านความง่ายต่อการใช้งาน 
 Junadi กล่าวว่า ความง่ายในการใช้งาน เป็นตัวแปรหลักที่ผู้ใช้คาดหวังต่อเทคโนโลยีทซึ่ง
เป็นเป้าหมายที่จะใช้ว่าต้องมีความง่ายหรือมีความเป็นอิสระจากความพยายามของเทคโนโลยีที่ใช้งาน
ง่าย สะดวกไม่ซับซ้อนและมีความเป็นไปได้มากที่จะได้รับการยอมรับจากผู้ใช้งาน (Junadi, 2015)  
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 Neuendorf & Valdiseri กล่าวว่า การรับรู้ว่าเป็นระบบที่ง่ายต่อการใช้งาน คือ เป็นปัจจัยที่
ก าหนดในแง่ความส าเร็จที่ได้รับว่าตรงกับความต้องการหรือที่คาดหวังไว้หรือไม่ซึ่งเป็นปัจจัยที่ส่งผล
ต่อการรับรู้ถึงประโยชน์ที่ได้รับจากเทคโนโลยีสารสนเทศนั้นอีกด้วย  (Neuendorf & Valdiseri, 
2016) 
 นฤมล ยีมะลี กล่าวว่า ความง่ายต่อการใช้ คือ ความง่ายต่อการใช้เทคโนโลยีแอปพลิเคชัน 
DWR4THAI เกี่ยวกับการเรียนรู้ที่จะควบคุมการท างานในการศึกษาความตั้งใจในการใช้บริการ  (นฤ
มล ยีมะลี, 2560)  
 พรชนก พลาบูลย์ กล่าวว่า ความง่ายต่อการใช้ คือ ระดับความเชื่อหรือความคาดหวังของผู้ที่
จะใช้ระบบสารสนเทศว่าระบบนั้นๆ เป็นระบบที่สามารถเรียนรู้ได้ง่ายและไม่ต้องใช้ความพยายาม
อย่างมากในการเรียนรู้ที่จะใช้ระบบดังกล่าว (พรชนก พลาบูลย,์ 2560)  
 จากการศึกษาข้อมูลดังกล่าว สรุปด้านความง่ายต่อการใช้งานได้ว่า ความง่ายต่อการใช้งาน
เป็นสิ่งที่ท าให้ตัวบุคคลหรือตัวผู้ใช้งานได้ศึกษาหาความรู้จากการใช้งานเทคโนโลยี ซึ่งท าให้เกิดความรู้
ความเข้าใจในเทคโนโลยีและสามารถน ามาใช้งานในด้านต่างๆของตัวบุคคลหรือตัวผู้ใช้งานได้ง่าย  
มากขึ้น รวมถึงความสามารถในการใช้แอปพลิเคชันหรือนวัตกรรมได้อย่างง่ายดายและใช้งาน            
ที่ไม่ซับซ้อนยุ่งยากจนเกินไป อีกทั้งเป็นความหวังของผู้บริโภคที่จะสามารถใช้งานแอปพลิเคชัน      
หรือระบบสารสนเทศได้อย่างง่ายอีกด้วย 
 

2.3 ความตั้งใจใช้ในการใชง้านแอปพลเิคชันในการท าการเกษตร 

 Engel et al กล่าวว่า ผู้บริโภคเกิดจะความตั้งใช้งานนั้นจึงจ าเป็นต้องท าความเข้าใจกับ
ปัจจัยต่างๆที่จะใช้ก าหนดความตั้งใจของผู้บริโภค (Engel et al., 1993)  
 Horward กล่าวว่า ความตั้งใจใช้ในการใช้งาน คือ สภาพทางจิตใจที่สะท้อนการวางแผนของ
ผู้บริโภคที่จะใช้งานในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งๆ (Howard, 1994)  
 Engel et al กล่าวว่า ปัจจัยที่มีผลต่อความตั้งใจใช้ในการใช้งานแอปพลิเคชันในการกระตุ้น
ให้ผู้บริโภคเกิดความตั้งใจนั้นจ าเป็นต้องท าความเข้าใจกับปัจจัยต่างๆที่จะใช้ก าหนดความตั้งใจของ
ผู้บริโภคไม่ว่าจะเป็นปัจจัยที่มาจากตัวบุคคลหรือปัจจัยที่เป็นตัวกระตุ้นปัจจัยที่มาจากตัวบุคคล ได้แก่ 
ลักษณะบุคลิกภาพของตัวผู้บริโภค ซึ่งเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถควบคุมได้ไม่ว่าจะเป็นความต้องการ
แรงจูงใจทัศนคติความสามารถในการรับรู้ข่าวสารความสามารถในการปรับตัวต่างๆ (Engel et al, 
1995)  
 Mowen & Minor กล่าวว่า ความตั้งใจใช้ในการใช้งานเป็นความตั้งใจของผู้บริโภคในการ
กระท าให้ได้มาจากการจัดการและการใช้สินค้าหรือบริการนั้นๆ (Mowen & Minor, 1998)  
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 พรชัย ลิขิตธรรมโรจน์ กล่าวว่า ความตั้งใจใช้งาน คือ การเอาใจจดจ่อ ซึ่งเป็นการตัดสินใจที่
จะเลือกหรือกระท าในวิธีใดวิธีหนึ่ง มีจุดมุ่งหมายที่ชัดเจนต่อสิ่งที่ปรารถนาและแสดงออกตามที่มี
ทัศนคติหรือมีความเชื่อต่อสิ่งนั้นๆ (พรชัย ลิขิตธรรมโรจน,์ 2545)  
 จากการศึกษาข้อมูลดังกล่าว สรุปด้านความตั้งใจใช้ในการใช้งานได้ว่า เป็นสิ่งที่ท าให้          
ตัวผู้ใช้งานแอปพลิเคชัน เกิดพฤฒิกรรมหรือการกระท าที่มีต่อแอปพลิเคชันนั้นๆ ซึ่งได้รับอิทธิพล    
มาจากการรับรู้ประโยชน์ในการใช้งาน โดยผู้ใช้งานแอปพลิเคชันจะมีลักษณะการเอาใจจดจ่อ        
หรือท าความเข้าใจต่อการใช้งานแอปพลิเคชันนั้นๆ ซึ่งส่งผลให้ผู้ใช้งานมีการตัดสินใจที่จะเลือกใช้งาน   
แอปพลิเคชันได้อย่างสะดวก มีความคล่องแคล่ว มีความรู้และมีความตั้งใจใช้ในการใช้งานนั้นๆ         
ได้ดีอีกอ้วย 
 แนวคิดด้านความตั้งใจใช้ในการใช้งานแอปพลิเคชันในการท าการเกษตร แบ่งเป็น 3 ด้าน 
ดังนี ้
 2.3.1 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับด้านสิ่งอ านวยความสะดวกในการใช้งาน 
 Hsieh, Wu, & Hsu กล่าวว่า เป็นอุปกรณ์ทางเทคโนโลยีที่มีส่วนช่วยสนับสนุนหรือ      
อ านวยความสะดวกให้การใช้งานเทคโนโลยีนั้นเป็นไปด้วยความราบรื่น (Hsieh, Wu, & Hsu, 2016)  
 Neuendorf & Valdiseri กล่าวว่า ความเชื่อของแต่ละบุคคลว่าโครงสร้างพื้นฐานที่องค์การ
จะมีการช่วยส่งเสริมให้เกิดการใช้งานได้ โดยปัจจัยที่มีความเกี่ยวข้องหรือมีแนวคิดเช่นเดียวกับสภาพ
สิ่งอ านวยความสะดวกในการใช้งาน ซึ่งประกอบด้วย 3 ตัวชี้วัด ดังนี้ (Neuendorf & Valdiseri, 
2016)  
  1. สภาพสิ่งอ านวยความสะดวกในการใช้งาน ซึ่งน ามาใช้วัดระดับความพร้อมของ
ทรัพยากรที่ถูกน าไปใช้ประโยชน ์
  2. ความสอดคล้องหรือเหมาะสมกับผู้ใช้งาน ที่ใช้วัดระดับความสอดคล้องและ    
ความเหมาะสมสอดคล้องกับผลการศึกษา 
  3. การรับรู้ถึงการควบคุมพฤฒิกรรมของตนเองในการแสดงพฤติกรรมใดๆและ
น ามาใช้วัดระดับความพร้อมของทรัพยากรที่ถูกน าไปใช้ประโยชน์ ความรู้และความสามารถ 
 จากการศึกษาข้อมูลดังกล่าว สรุปด้านสิ่งอ านวยความสะดวกในการใช้งานได้ว่า เป็นสิ่งที่     
ท าให้ผู้ใช้งานได้รับความสะดวกสบาย มีความราบรื่นจากการใช้งานแอปพลิเคชันทางด้านต่างๆ      
โดยมีการเชี่อมโยงระหว่างตัวผู้ใช้งานและเทคโนโลยีเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้ซึ่ง
เทคโนโลยีเหล่านี้จะเป็นตัวสนับสนุนในการท างานให้ผู้ ใช้ได้ ใช้งานอย่างตั้ งใจส่งผลให้ เกิด            
ความอยากใช้งานจากเทคโนโลยีต่อไปเรื่อยๆ ดังนั้นผู้ใช้งานในแอปพลิเคชันต้องใช้งานที่ถูกต้อง       
เพื่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการใช้งานในแอปพลิเคชันให้ได้ดีและสะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น 
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 2.3.2 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับด้านความคาดหวังในประสิทธิภาพ 
 Gronroos กล่าวว่า คุณภาพที่ลูกค้ารับรู้ประกอบด้วยองค์ประกอบที่ส าคัญ 2 ประการ
(Gronroos, 1990)  
  1. คุณภาพที่ลูกค้าคาดหวัง 
  2. คุณภาพที่เกิดจากประสบการณ ์
 Parasuraman, et al กล่าวว่า ความคาดหวังหมายถึงทัศนคติที่เกี่ยวกับความต้องการของ

ผู้บริโภคที่พวกเขาได้คาดหมายว่าจะเกิดขึ้นในการบริการนั้นๆ ลูกค้าซื้อสินค้าหรือบริการเพื่อ

ตอบสนองความต้องการที่เฉพาะเจาะจงและลูกค้าจะประเมินผลของการซื้อโดยมีพื้นฐานจากสิ่งที่

คาดหวังว่าจะได้รับความต้องการคือสิ่งที่ถูกฝังลึกอยู่ในจิตใต้ส านึกของมนุษย์เป็นผลสืบเนื่องมาจาก

ชีวิตความเป็นอยู่และสถานะภาพของแตล่ะบุคคลเมื่อรู้สึกว่ามีความต้องการพวกเขาจะมีแรงจูงใจที่จะ

ทาให้ความต้องการได้รับการตอบสนอง (Parasuraman, Zeithaml, & Berry, 1998)  

 Gardon กล่าวว่า ความคาดหวังเกิดจากบุคคลที่มีการก าหนดหรือตั้งเป้าหมายไว้และมีความ

คาดหวังที่จะส าเร็จของเป้าหมายโดยจะแสดงพฤติกรรมเพื่อให้บรรลุเป้าหมายน้ันๆ (Gardon, 1999)  

 Venkatesh et al กล่าวว่า ความคาดหวังในประสิทธิภาพเป็นระดับความเชื่อส่วนบุคคลว่า 

หากใช้เทคโนโลยีการท างานร่วมกันจะท าให้ประสิทธิภาพการท างานดีขึ้นและท าให้ประสบผลส าเร็จ

ในการปฏิบัติงานและการที่ผู้ใช้งานรู้สึกว่าเทคโนโลยีที่ใช้มีความสามารถลดระยะเวลาในการท างาน

และเป็นประโยชน์ต่อการท างานอีกด้วย (Venkatesh et al., 2003)  

 Zeithaml et al กล่าวว่า องค์ประกอบที่ท าให้เกิดความคาดหวังที่เกิดขึ้นกับลูกค้า มี 3 

องค์ประกอบ (Zeithaml, Bitner, & Gremler, 2006)   

  1. ค าบอกเล่าปากต่อปากหรือการสื่อสารแบบบอกต่อ  

  2. ความต้องการส่วนบุคคล 

  3. ประสบการณ์ในอดีต   

 ความคาดหวังของลูกค้านี้แบ่งได้เป็น 2 ระดับ ซึ่งแตกต่างกันระหว่างระดับบริการที่

ปรารถนา และระดับบริการที่เคยได้รับในระดับแรกเกิดจากลูกค้าหวังไว้ว่าควรจะได้รับหรือควรจะ

เป็นส่วนในระดับที่สองลูกค้าได้รับบริการเหมือนที่ผ่านมาในครั้งก่อนๆ ก็จะยอมรับบริการนี้ได้ 

 สิงหะ ฉวีสุข และ สุนันทา วงศ์จตุภัทร กล่าวว่า ความเชื่อของแต่ละบุคคลว่าสามารถช่วย

เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให้กับผู้ใช้เทคโนโลยีได้ โดยปัจจัยที่มีความเกี่ยวข้องกับความคาดหวัง

ในประสิทธิภาพ ประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัด (สิงหะ ฉวีสุข & สุนันทา วงศ์จตุรภัทร, 2555)  
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  1. การรับรู้ถึงประโยชน์ที่ได้รับจากเทคโนโลยีสารสนเทศและใช้วัดระดับผลผลิต

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

  2. แรงจูงใจภายนอกใช้วัดระดับผลผลิต ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและประโยชน์

ต่างๆ 

  3. ความสามารถของระบบสารสนเทศที่แต่ละบุคคลเชื่อว่า การใช้งานระบบ

สารสนเทศจะเพิ่มประสิทธิภาพการท างานได้ซึ่งน ามาใช้ในการวัดระดับผลกระทบต่อประสิทธิภาพ

ของงานการลดระยะเวลาการท างาน การเพิ่มคุณภาพของผลลัพธ์ การเพิ่มประสิทธิผล การเพิ่ม

ปริมาณและสามารถน ามาช่วยในงานได ้

  4. เทคโนโลยีนั้นมีข้อได้เปรียบซึ่งใช้วัดระดับความส าเร็จของงาน คุณภาพของงาน 

ประสิทธิผล ผลผลิตและการใช้งานที่ง่ายกว่า 

  5. ความคาดหวังในผลลัพธ์ของการท างานจะถูกน ามาใช้วัดระดับประสิทธิผล       

การใช้เวลาที่น้อยลง การเพิ่มคุณภาพของงาน การคาดหวังที่จะให้ผู้อื่นเห็นความสามารถของตนเอง  

 จากการศึกษาข้อมูลดังกล่าว สรุปด้านความคาดหวังในประสิทธิภาพได้ว่า ผู้ใช้เทคโนโลยี

แอปพลิเคชันที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรต่างก็คาดหวังให้ระบบมีประสิทธิภาพในการท างานได้ดียิ่งขึ้น   

มีข้อมูลรายละเอียดที่ชัดเจนและลดความเสียหายจากพื้นที่ทางการเกษตรให้น้อยลง อีกทั้ง        

สามารถติดตามผลของข้อมูลเหล่านั้นได้และมีประโยชน์ในการจัดการพื้นที่ทางการเกษตรที่สามารถ

เชื่อถือได้รวมถึงมีการตอบสนองต่อความต้องการของพื้นที่เฉพาะเจาะจงในพื้นที่ต่างๆนั้นอีกด้วย 

 2.3.3 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับด้านความวิตกกังวลเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลย ี

 Bozionelos กล่าวว่า ความวิตกกังวลเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีเป็นสภาวะอารมณ์ในทางลบ 

เช่น กลัว สับสน ไม่สบายใจ เป็นต้น ที่มาจากประสบการณ์การรับรู้ทางลบของบุคคลเมื่อต้องใช้

เทคโนโลยีแอปพลิเคชัน ไม่ว่าจะเป็นการค้นหาข้อมูลแล้วไม่พบ ไม่เข้าใจการใช้งานแอปพลิเคชัน

(Bozionelos, 2001)  

 Venkatesh et al กล่าวว่า ความวิตกกังวล คือ ความรู้สึกต่างๆ ซึ่งเป็นปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นเมื่อ

มีการแสดงพฤติกรรม เช่น การใช้คอมพิวเตอร์ น ามาใช้วัดระดับความรู้สึก ความลังเลใจ ความกลัว 

อีกทั้งความเชื่อมั่นของผู้ใช้งานและความวิตกกังวลเป็นปัจจัยที่มีความสัมพันธ์โดยตรงต่อความตั้งใจ 

ความวิตกกังวลเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับความวิตกกังวลเกี่ยวกับเทคโนโลยี

แอปพลิเคชันซึ่งมีความแตกต่างกัน คือ ความวิตกกังวลเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตเป็นความรู้สึกทางอารมณ์

ที่เกิดขึ้นจากการท างานผ่านเว็บไชต์ ซึ่งอินเทอร์เน็ตอาจทาให้เกิดความวิตกกังวลต่างๆ เนื่องจ าก
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ผู้ใช้งานต้องเรียนรู้และเข้าใจเทคโนโลยีใหม่ที่ดูเหมือนจะเป็นสิ่งแปลกใหม่  (Venkatesh et al., 

2003)  

 Neuendorf & Valdiseri กล่าวว่า ความกังวล คือ ความรู้สึกต่างๆ ซึ่งเป็นปฏิกิริยาที่เกิดขึ้น

เมื่อมีการแสดงพฤติกรรม เช่น การใช้คอมพิวเตอร์ที่น ามาใช้วัดระดับ ความรู้สึก ความลังเลใจและ

ความกลัว (Neuendorf & Valdiseri, 2016)  

 Hsieh et al กล่าวว่า ความกังวลเป็นความรู้สึกวิตกกังวลในการใช้เทคโนโลยีว่าเทคโนโลยี

สามารถตอบสนองความต้องการได้รวมถึงความวิตกกังวลถึงระดับความปลอดภัยของเทคโนโลยีที่ใช้

งาน (Hsieh et al., 2016)  

 จากการศึกษาข้อมูลดังกล่าว สรุปด้านความวิตกกังวลเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีได้ว่า       

ความวิตกกังวลเกี่ยวกับเทคโนโลยี มีความแตกต่างกับความวิตกกังวลเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เพราะ

ความวิตกกังวลเกี่ยวกับเทคโนโลยีมุ่งเน้นไปที่ความคิดเห็นของผู้ใช้งานเกี่ยวกับเครื่องมือ อุปกรณ์ 

และโปรแกรมที่ใช้ในการท างาน ขณะที่ความวิตกกังวลเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ กลายเป็นเรื่อง              

ที่แคบมาก เนื่องจากเน้นแค่ความกังวลเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล ส าหรับความพร้อม   

ทางเทคโนโลยีก็แตกต่างกับความวิตกกังวลเกี่ยวกับเทคโนโลยีเช่นกัน เพราะความพร้อมทาง

เทคโนโลยีเป็นแนวคิดที่กว้าง มุ่งเน้นประเด็นเกี่ยวเกี่ยวกับการสร้างสรรทางนวัตกรรมและแนวโน้มที่

จะเป็นผู้บุกเบิกเทคโนโลยี ส่วนความวิตกกังวลเกี่ยวกับเทคโนโลยีจะมุ่งเน้นที่สภาวะทางจิตใจหรือ

ความรู้สึกของผู้ใช้งานเกี่ยวกับความสามารถและความตั้งใจที่จะใช้เครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี 

รวบไปถึงผลกระทบต่างๆ ที่จะได้รับจากการใช้งานเทคโนโลยี ไม่ว่าจะเรื่อง ความเป็นส่วนตัว       

ความปลอดภัย และการถูกตรวจสอบต่างๆ 

 การยอมรับเทคโนโลยี เป็นการท าความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยีและการตัดสินใจที่จะ

ยอมรับเทคโนโลยีแล้วน าเทคโนโลยีนั้นมาใช้งาน เช่น การรับรู้ความง่ายต่อการใช้งาน การรับรู้ถึง

ประโยชน์ ความตั้งใจที่จะใช้และทัศนคติที่มีต่อการใช้สามารถน ามาใช้งานได้จริง (Chu & Chu, 

2011) (Mehrad & Chatzoglou, 2016) (David, Bagozzi and Warshaw, 1989) นอกจากนี้ การ

ยอมรับเทคโนโลยี ยังแสดงออกถึงสิ่งอ านวยความสะดวกในการใช้งาน ความคาดหวังในประสิทธิภาพ

และความวิตกกังวลเกี่ยวกับการใช้งาน อย่างไรก็ตามการยอมรับเทคโนโลยี จะเป็นปัจจัยส าคัญใน  

การใช้งานและอยู่ร่วมกับเทคโนโลยีจากการใช้งานเทคโนโลยีนั้น ท าให้เกิดประสบการณ์ความรู้และ

ความต้องการใช้งานของเทคโนโลยี โดยปัจจัยที่กล่าวมาข้างต้นนั้นจะมีความสัมพันธ์กับด้านความ

ตั้งใจใช้ในการใช้งานของเทคโนโลย ี
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 ในส่วนของความตั้งใจใช้ในการใช้งาน เป็นความตั้งใจใช้ในการใช้งานเทคโนโลยีใน           

การกระตุ้นให้ผู้บริโภคเกิดความตั้งใจนั้นจ าเป็นต้องท าความเข้าใจกับปัจจัยต่างๆที่จะก าหนดความ

ตั้งใจของผู้บริโภค ไม่ว่าจะเป็นปัจจัยที่มาจากตัวบุคคลหรือปัจจัยที่มากระตุ้นปัจจัยที่มาจากตัวบุคคล 

(Engel, et al., 1995) (Mowen & Minor, 1998) นอกจากนี้  ความตั้ งใจใช้ ในการใช้ งานยั ง

แสดงออกถึงความพยายามของผู้บริโภคในการใช้งานเทคโนโลยีและมักเกิดขึ้นภายหลังจากที่ได้รับรู้

ถึงการรู้ถึงประโยน์ ความง่ายต่อการใช้งานและประสบการณ์ในการใช้เทคโนโลยี โดยปัจจัยที่ได้กล่าว

มาข้างต้นนั้นเป็นปัจจัยที่ถูกกระตุ้นจากสิ่งเร้าและสามารถตีความเพื่อแปรความหมายจนน าไปสู่การ

ใช้งานของเทคโนโลยี ซึ่งในการศึกษาในครั้งนี้เรียกว่า การยอมรับเทคโนโลยีของแอปพลิเคชัน 

DWR4THAI 

 

2.4 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 (ดวงแก้ว เงินพูลทรัพย์, 2556) ได้ศึกษาเรื่อง การใช้สารสนเทศทางการเกษตรของเกษตรกร

อ าเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พบว่า ด้านสภาพการใช้สารสนเทศ เกษตรกรส่วนใหญ่ใช้

สารสนเทศเพื่อเพิ่มพูนรายได้ โดยใช้สารสนเทศที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับวิธีการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ แหล่ง

สารสนเทศที่เกษตรกรใช้ คือ แหล่งสารสนเทศประเภทบุคคล โดยการสอบถามเพื่อนร่วมอาชีพส่วน

แหล่งสารสนเทศประเภทสถานที่ที่เกษตรกรใช้ คือ ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร 

รูปแบบสารสนเทศที่ใช้คือหนังสือและเกษตรกรประสบปัญหาไม่มีเวลาในการใช้สารสนเทศทางด้าน

ความพึงพอใจในการใช้สารสนเทศ เกษตรกรพึงพอใจในการใช้สารสนเทศในระดับมากและระดับปาน

กลาง ด้านที่พึงพอใจในระดับมาก คือ แหล่งสารสนเทศประเภทบุคคล ส่วนด้านที่พึงพอใจในระดับ

ปานกลางคือรูปแบบสารสนเทศและแหล่งสารสนเทศประเภทสถานที่และทางด้านความต้องการใช้

สารสนเทศ เนื้อหาสารสนเทศทางการเกษตรที่เกษตรกรต้องการเพิ่มเติม คือ การใช้ปุ๋ยและราคาปุ๋ย

ในรูปแบบแผ่นพบัโดยต้องการให้มีบริการ ณ ที่อ่านหนังสือประจ าหมู่บ้านด้วย 

 จากการศึกษาข้อมูลดังกล่าว สามารถสรุปได้ว่า การใช้สารสนเทศมีความส าคัญต่อการเลี้ยง

สัตว์และการปลูกพืช ซึ่งเป็นการเพิ่มพูนรายได้ให้กับเกษตรกร อีกทั้งการให้ใช้สารสนเทศนี้              

ถือเป็นการท าให้เกษตรกรไม่มีเวลาในการใช้สารสนเทศ เพราะว่าช่วงเวลาที่หน่วยงานต่ างๆเปิด

บริการสารสนเทศมักตรงกับช่วงเวลาในการท างานของเกษตรกรและเมื่อเกษตรกรท างานเสร็จสิ้น      

ก็มักตรงกับเวลาที่หน่วยงานปิดให้บริการ ดังนั้นนวัตกรรมแอปพลิเคชัน DWR4THAI จะตอบสนอง        
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ต่อความต้องการในเรื่องของเวลาในการใช้บริการและช่วยท าให้กลุ่มเกษตรกรมีการจัดการองค์ความรู้

ต่างๆ เพื่อสร้างรายได้ให้มากยิ่งขึ้นสามารถใช้บริการได้ตลอด 24 ชั่วโมงผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที ่

 สามารถน าไปใช้ในงานวิจัย คือ การสุ่มตัวอย่าง เพราะเป็นการใช้ตารางสุ่มตัวอย่างส าเร็จรูป

ของ Yamane โดยก าหนดค่าที่ความเชื่อมั่นร้อยละ 95 และความคลาดเคลื่อนร้อยละ ± 5 อีกทั้ง      

ใช้ในเรื่องของการวางแผนว่าเกษตรกรจะน าองค์ความรู้ในด้านการใช้งาน ไปใช้กับการจัดการในพื้นที่

ทางการเกษตรและมีความพึงพอใจของเกษตรกรที่ได้รับบริการสารสนเทศทางการเกษตรเพื่อให้

สามารถจัดบริการสารสนเทศได้ตอบสนองตามความต้องการของเกษตรกรและบรรลุบทบาทหน้าที่

ตามพันธกิจของหน่วยงานกรมทรัพยากร 

 (ชโลธร กุลถาวรากร , 2557) ได้ศึกษาเรื่อง การศึกษาการบริหารจัดการกระบวนการ          

การป้องกันภัยน้ าท่วมของชุมชนในเขตบางกรวย -ไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี กรณีศึกษา หมู่บ้าน          

ศิริวรรณ 1 พบว่า มีการบริหารการจัดการรับมือการติดตามข้อมูลข่าวสารจากหลายทิศทาง ทั้งจาก

องค์การบริหารส่วนต าบลการติดตามจากสื่อต่างๆและจากข้อมูลในอินเทอร์เน็ตเพื่อเป็นการเตรียม

ความพร้อมถ้าระดับน้ าสูงจะได้ป้องกันได้ทันเวลา มีการแบ่งสรรเจ้าหน้าที่ต่างๆในการติดตาม 

ควบคุม การเพิ่มขึ้น-ลงของระดับน้ าในแต่ละวัน ซึ่งการบริหารงานของเจ้าหน้าที่ที่มีประสิทธิภาพ                

ท าให้การด าเนินงานประสบผลส าเร็จ รวมทั้งได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานภายนอกและภายใน        

จึงท าให้ประสบผลส าเร็จตรงตามเป้าหมาย ในการมีส่วนร่วมของชุมชนได้ตระหนักถึงความเสียหาย     

ที่จะเกิดขึ้นจึงท าให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการเพื่อป้องกันความเสียหายการเกิดน้ าท่วม 

โดยการแก้ไขปัญหาอุปสรรคการแก้ไขอุปสรรคที่เกิดขึ้น สามารถแก้ไขสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างมีสติและ       

มีความรอบคอบ มีการแก้ไขโดยจากกลุ่มทุกฝ่ายที่ช่วยกัน ส่งผลให้การป้องภัยน้ าท่วมหมู่บ้าน           

ศิริวรรณ 1 ได้รับความประสบความส าเร็จ 

 จากการศึกษาข้อมูลดังกล่าว สามารถสรุปได้ว่า การรับมือจากการติดตามสถานการณ์น้ าได้

หลายแนวทางไม่ว่าจะเป็นแหล่งข่าวสาร วิทยุ หรือแม้กระทั้ งการบอกแบบปากต่อปากก็ไม่ส าคัญ

เท่ากับการมีอินเทอร์เน็ต เพราะอินเทอร์เน็ตจะมีการส่งและรับข้อมูลที่ เร็วกว่า โดยข้อมูล             

จากอินเทอร์เน็ตมาช่วยในเรื่องของการเตรียมความพร้อมหากเกิดอุทกภัยที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้       

การหาข้อมูลการป้องกันน้ าท่วมที่ได้จากอินเตอร์เน็ต ส่งผลให้หมู่บ้านศิริวรรณ 1 ได้รับสมยานามว่า 

“หมู่บ้านลอยน้ า” เพราะเป็นหมู่บ้านเดียวที่น้ าไม่ท่วมเข้าหมู่บ้าน ส่วนในด้านการมีส่วนร่วมของ      

คนในชุมชนที่เหลือที่ไม่ย้ายที่อยู่อาศัย ทุกคนต่างก็มีความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มีความปรองดอง   
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ไม่เกี่ยงกันในเรื่องของการท างานและการแบ่งหน้าที่  ท าให้การป้องกันน้ าท่วมในครั้งนี้ ได้รับ       

ความประสบความส าเร็จตรงตามเป้าหมายของคนในพื้นที่นั้นๆ  

 สามารถน าไปใช้ในงานวิจัย คือ การบริหารจัดการและการวางแผนกระบวนการการป้องกัน

ภัยน้ าท่วมของชุมชนในพื้นที่ทางการเกษตร โดยมีนวัตกรรมแอปพลิเคชันที่เกี่ยวกับการติดตาม       

สภาพอากาศ การเฝ้าระวัง การคาดการณ์สถานการณ์น้ าที่เข้ามาเกี่ยวข้อง เพื่อช่วยในการป้องกัน    

การเกิดอุทกภัยและมีการรับรู้ข่าวสารและเตรียมความพร้อมในการป้องกันได้เป็นอย่างดี 

 (ณัฐพล โสตถิรัตน์วิโรจน์ , 2561) ได้ศึกษาเรื่อง รูปแบบการพัฒนาเกษตรกรรมไป             

สู่การจัดการเกษตรอย่างยั่งยืนของชุมชนเกษตรกร เกาะเกร็ด อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี       

พบว่า เกษตรกรเกาะเกร็ดท าการปลูกพืชแบบผสมผสานมาตั้งแต่ยุคสังคมจารีตแต่มีการปรับเปลี่ยน

ตามสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป คือ การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและการได้รับผลกระทบจากภัย

ธรรมชาติ การจัดการเกษตรของชุมชนเกาะเกร็ดในปัจจุบันเป็นแนวทางของเกษตรยั่งยืนในลักษณะ

การเกษตรผสมผสานและเป็นพ้ีนที่เพาะปลูกผลไม้ชั้นดีที่มีช่ือเสียง 

 จากการศึกษาข้อมูลดังกล่าว สามารถสรุปได้ว่า ปัญหาอุทกภัยส่งผลต่อเกษตรกรรม          

ในมุมกว้างจึงจ าเป็นต้องมีการรับมือและรับรู้ข่าวสารได้ก่อนล่วงหน้าจากการพยากรณ์ เพื่อเป็น

ประโยชน์ในการเตรียมความพร้อมในการรับมือจากอุทกภัยที่จะเกิดขึ้นส่วนในเรื่องของรูปแบบของ

การจัดการเกษตรเพื่อน าไปสู่การจัดการเกษตรอย่างยั่งยืนจะเกี่ยวข้องใน 2 ประเด็นส าคัญ คือ         

1. การเลือกชนิดพืชเพื่อจัดการการเกษตรในพื้นที่ที่มีข้อจ ากัดทางธรรมชาติ สิ่งที่จ าเป็นส าหรับ

เกษตรกรคือ ปรับตัวเข้าหาสภาพแวดล้อม เช่น พืชที่ทนต่อสภาพแวดล้อมอันผันแปรง่ายอย่าง

มะพร้าวน้ าหอมและมะม่วงน้ าดอกไม้ เพื่อความยั่งยืนทางเศรษฐกิจและ 2. การบูรณาการการ

ท่องเที่ยวเข้ากับการเกษตรเพราะการท่องเที่ยวเป็นวิถีหลักของเกาะเกร็ดซึ่งประกอบกับการเกษตร

ประสบปัญหาหากต้องการรักษาวิถีชีวิตของเกษตรกรเกาะเกร็ดไว้ สิ่งส าคัญที่สุด คือ การบูรณาการ

การท่องเที่ยวเข้ากับการเกษตรเพื่อให้การเกษตรของเกาะเกร็ดมีการพัฒนาความยั่งยืนและสืบทอด

ต่อไป 

 สามารถน าไปใช้ในงานวิจัย คือ ด้านการรับรู้ถึงประโยชน์และด้านการวางแผนที่จะท าให้

พื้นที่ทางการเกษตรมีการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน อีกทั้งยังมีการสร้างตัวแบบในการจัดการทาง

การเกษตร ซึ่งตัวแบบการพัฒนาการจัดการเกษตรอย่างยั่งยืนจะเป็นการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของ

ปัญหาเข้าด้วยกันมี  2 อย่างคือ 1. การเลือกชนิดพืชที่ เหมาะสมกับพื้นที่และ 2. พืชที่มีนัย              

ทางวัฒนธรรมเพ่ือรักษาความยั่งยืนของวิถีชุมชนของเกษตรกรในจังหวัดนนทบุร ี
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 (จี รศั กดิ์  พุ่ ม เจริญ  & คณ ะ , 2562) ได้ ศึ กษ าเรื่ อ ง ระบบสนั บสนุ นการตั ดสิ น ใจ                 

ด้านการวางแผนการเกษตร พบว่า ประชากรส่วนใหญ่ความคาดหวังในประสิทธิภาพในระบบ

สนับสนุนการตัดสินใจโดยท าอาชีพเกษตรกรซึ่งมีการเพาะปลูก ได้แก่ ข้าว อ้อย ข้าวโพดและผลไม้

เมืองร้อน ดังนั้นพื้นที่ประเทศไทยส่วนใหญ่ท าการเกษตรท าให้เกษตรกรมีผลผลิตหลายระดับตั้งแต่

การจ าหน่ายภายในประเทศและส่งออกต่างประเทศ โดยสาเหตุหลักของเกษตรกรไทยเกิดจากปัญหา

การขาดข้อมูลที่ทันสมัย ดังนั้น หากน าเทคโนโลยีที่น ามาช่วยในการเกษตร เช่น ข้อมูลทางการเกษตร 

องค์ความรู้ เทคนิคการเพาะปลูกจะช่วยส่งผลให้ได้ผลผลิตที่มีมาตรฐานตามเกณฑ์ของตลาดภาค

การเกษตรระบบสนับสนุนการตัดสินใจด้านการวางแผนการเกษตรสามารถช่วยแก้ไขปัญหาด้าน     

การวางแผนการเพาะปลูกให้เกิดประสิทธิภาพ พบว่าความพึงพอใจของผู้ใช้งานในด้านความง่ายต่อ

การใช้งาน อยู่ในระดับมากที่สุด 

 จากการศึกษาข้อมูลดังกล่าว สามารถสรุปได้ว่า ประเทศไทยในชุมชนพื้นที่ทางการเกษตร

ส่วนใหญ่ขาดข้อมูลที่ทันสมัย ซึ่ งเป็นพื้นที่ เพาะปลูกพืช ผัก ผลไม้ต่างๆ ที่ มีการจ าหน่าย

ภายในประเทศและส่งออกต่างประเทศ ดังนั้นหากน าเทคโนโลยีมาใช้จะช่วยให้กลุ่มเกษตรกรมีความรู้

ทางการเกษตร เทคนิคต่างๆ ที่จะช่วยให้ชาวเกษตรกรมีองค์ความรู้ในด้านการจัดการทางการเกษตร

และสามารถสร้างผลผลิตออกไปจ าหน่ายได้สามารถสร้างรายได้ให้กับครัวเรือนเพิ่มมากยิ่งขึ้น 

 สามารถน าไปใช้ในงานวิจัย คือ การน าเทคโนโลยีมาใช้ในเรื่องของการจัดการพื้นที่ชุมชน  

ทางการเกษตรเพื่อให้เกษตรกรมีความรู้ ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีในการวางแผน การเตรียม

ความพร้อมเพื่อป้องกันปัญหาต่างๆ ที่จะท าให้เกษตรกรรมอาจเกิดความเสียหายหรือสูญเสียรายได้

ต่างๆ อีกด้วย 

 ส าหรับด้านการยอมรับเทคโนโลยีของแอปพลิเคชัน DWR4THAI นั้นเป็นด้านที่ส่งผลต่อ

ความตั้งใจใช้ในการใช้งาน จากความเชื่อมโยงดังกล่าว ผู้วิจัยจึงได้ก าหนดสมมติฐานการวิจัยเพื่อ      

การยอมรับเทคโนโลยีที่มีความสัมพันธ์กับความตั้งใจใช้ในการใช้งานแอปพลิเคชัน DWR4THAI     

 

2.5 กรอบแนวคิดการวิจัย 

 จากการทบทวนวรรณกรรมแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องท าให้เห็นความส าคัญ

ส าหรับด้านการยอมรับเทคโนโลยีของแอปพลิเคชัน DWR4THAI ที่ส่งผลต่อความตั้งใจใช้ในการใช้

ง า น  (Chu & Chu, 2011; Mehrad & Chatzoglou, 2016; David, Bagozzi and Warshaw, 

1989; Engel, et al., 1995; Mowen & Minor, 1998) จากความเชื่อมโยงดังกล่าว ผู้วิจัยจึงน ามา
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สร้างกรอบแนวคิดในการวิจัยเพื่อสร้างความสัมพันธ์ของสหสัมพันธ์คาโนนิคอล ระหว่างชุดตัวแปร

สองชุดที่มีความสัมพันธ์กัน โดยแบ่งเป็น 2 ขั้นตอน ดังนี ้

 ขั้นตอนที่ 1 แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรการยอมรับเทคโนโลยีของแอปพลิเคชัน

DWR4THAI และตัวแปรความตั้งใจใช้ในการใช้งานของเกษตรกรในจังหวัดนนทบุรี แสดงดังภาพที่ 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2 กรอบแนวคิดในการวิเคราะห์สหสัมพันธ์คาโนนิคอล 
 

 ขั้นตอนที่ 2 น าผลที่ได้จากการวิเคราะห์สหสัมพันธ์คาโนนิคอลไปท าการสนทนากลุ่มที่เป็น

การวิจัยเชิงคุณภาพกับเกษตรกรในจังหวัดนนทบุรีเพื่อที่จะสร้างความยั่งยืนเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยี

แอปพลิเคชัน DWR4THAI 

 
 

 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 

การยอมรับเทคโนโลยี  
ของแอปพลิเคชัน 

DWR4THAI 

ความตัง้ใจใช้         
ในการใช้งาน 

ด้านความวิตกกงัวล
เกี่ยวกับการใช้

เทคโนโลยี 
 

ด้านความคาดหวงั 
ในประสิทธิภาพ 

 

ด้านสิง่อ านวยความ

สะดวกในการใช้งาน 

ด้านประสบการณใ์น 
การใช้เทคโนโลย ี

 
ด้านการรับรู ้
ถึงประโยชน ์

 
ด้านความงา่ยต่อ 

การใช้งาน 
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บทที่ 3 

วิธีการด าเนินงานวิจัย 

 
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือแบบผสมผสาน 

(Mixed Methods) เป็นงานวิจัยที่มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์คาโนนิคอลของการ

ยอมรับเทคโนโลยีแอปพลิเคชัน DWR4THAI และความตั้งใจใช้ในการใช้งานของเกษตรกรในจังหวัด

นนทบุรีและเพื่อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาแอปพลิเคชัน DWR4THAI ให้เกิดการใช้งานอย่างยั่งยืน

ทั้งนี้เพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวจึงสามารถแบ่งวิธีด าเนินการวิจัยออกเป็น 7 ส่วน ดังนี้

  3.1 ระเบียบวิธีการวิจัย 

  3.2 ประชากรที่ศึกษาและผู้ให้ข้อมูลหลัก 

  3.3 ก าหนดขนาดตัวอย่าง 

  3.4 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

  3.5 ขั้นตอนในการสร้างเครื่องมือการวิจัย 

  3.6 การเก็บรวบรวม 

  3.7 การวิเคราะห์ข้อมูล 

 

 3.1 ระเบยีบวธิีการวิจัย 

 การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Methods) เป็นแบบแผนการวิจัย       

เชิงผสมผสานที่มีลักษณะด าเนินงานวิจัยเป็น 2 ขั้นตอน โดยช่วงแรกเป็นการวิจัยหลักเป็นการวิจัย   

เชิงปริมาณก่อน เพื่อตอบปัญหาการวิจัย และต่อด้วยการวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อช่วยในการอธิบายผล   

ให้กระจ่างยิ่งขึ้น แสดงดังภาพที่ 3 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3 การวิจัยแบบขั้นตอนเชิงอธิบาย 
(Creswell, 2013) 

การวิเคราะห์
และการ

รวบรวมข้อมูล 
เชิงปริมาณ 

การวิเคราะห์
และการ

รวบรวมข้อมูล 
เชิงคุณภาพ 

 

ตามดว้ย การตีความ 
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 จากภาพที่ 3 แสดงให้เห็นว่า ให้ความส าคัญกับวิธีการวิจัยเชิงปริมาณเป็นวิธีการหลัก เมื่อได้

ท าการวิเคราะห์และเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณแล้วตามด้วยท าการวิเคราะห์และเก็บรวบรวม

ข้อมูลเชิงคุณภาพจากนั้นท าการสรุปตีความเสริมผลการวิจัยเชิงผสมผสานแบบเชิงอธิบายให้มี

ประสิทธิภาพย่ิงขึ้น  

 การวิจัยเชิงปริมาณมีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์คาโนนิคอลของการยอมรับ

เทคโนโลยีแอปพลิเคชัน DWR4THAI และความตั้งใจใช้ในการใช้งานของเกษตรกรในจังหวัดนนทบุรี

ส่วนการวิจัยเชิงคุณภาพมีวัตถุประสงค์เพื่อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาแอปพลิเคชัน DWR4THAI 

ให้เกิดการใช้งานอย่างยั่งยืน โดยสรุปได้ดังนี ้

1.1 การวิจัยเชิงปริมาณ 

  1.1.1 ศึกษารายละเอียดที่เกี่ยวกับเนื้อหา แนวคิด ทฤษฏี จากเอกสารทางวิชาการ 

วารสาร ต าราและบทความต่างๆที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์คาโนนิคอลของการยอมรับเทคโนโลยี

แอปพลิเคชันของเกษตรกร 

  1.1.2 ด าเนินการส ารวจโดยใช้แบบสอบถาม โดยสร้างแบบมาตราส่วนประมาณ    

ค่า 5 ระดับ   

 1.2 การวิจัยเชิงคุณภาพ 

  1.2.1 ผลจากการวิจัยเชิงปริมาณน ามาสรุปเป็นปัญหาการวิจัยส าหรับการวิจัย    

เชิงคุณภาพ และให้แนวทางการเก็บตัวอย่าง รวมถึงการด าเนินการวิจัยเชิงคุณภาพต่อไป 

  1.2.2 ด าเนินการสนทนากลุ่ม คือ เกษตรกรในต าบลล าโพ อ าเภอบางบัวทอง 

จังหวัดนนทบุรี โดยใช้การสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จ านวน 10 คน และใช้แบบ

สัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi-structured Selection Interview)  

 

ตารางที่ 1 การวิจัยแบบขั้นตอนเชิงอธิบาย (Explanatory Sequential Design)  
 เป็นการวิจัยที่แบ่งที่แบ่งเป็น 2 ขั้นตอน ในช่วงแรกเป็นการวิจัยหลักเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ

ก่อนเพื่อตอบปัญหาการวิจัย และต่อด้วยการวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อช่วยในการอธิบายผลให้กระจ่าง

ยิ่งขึ้น 
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ระยะการวิจัย ขั้นตอนเชิงอธิบาย ผลลัพธ ์
การเก็บข้อมูลเชิงปริมาณ 1. พัฒนาแบบสอบถามการวิจัยเชิง

ปริมาณ 
2. เก็บข้อมูลเกี่ยวกับการยอมรับ
เทคโนโลยกีับเกษตรกร 
3. เก็บข้อมูลเกี่ยวกับความตั้งใจใช้
ในการใช้งานกับเกษตรกร 

ข้อมูลเชิงปริมาณที่ประกอบด้วย 
1. ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ 
2. ข้อมูลที่เกี่ยวกับการยอมรับ
เทคโนโลยี 
3. ข้อมูลที่เกี่ยวกับความตั้งใจใช้ในการ
ใช้งาน 

การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ 1. วิเคราะห์ค่าความถี่ 
(Frequency) 
2. วิเคราะห์ค่าร้อยละ 
(Percentage) 
3. วิเคราะห์ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D) 
4. วิเคราะห์สหสัมพันธ์เพียร์สัน 
5. วิเคราะห์สหสัมพันธ์คาโนนิคอล 

1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านทั่วไป
ของผู้ตอบแบบสอบถาม ผลการ
วิเคราะห์ระดับความคิดเห็นของการ
ยอมรับเทคโนโลยีและผลการวิเคราะห์
ระดับความคิดเห็นของความตั้งใจใช้ใน
การใช้งานด้วยสถิติพรรณนา ได้แก่ 
ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 
2. ผลการวิเคราะห์สหสัมพันธ์คาโนนิ
คอลระหว่างการยอมรับเทคโนโลยี
และความตั้งใจใช้ในการใช้งานด้วย
สถิติอนุมาน ได้แก่ ค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์เพียร์สัน 

การเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ 1. พัฒนาแบบสัมภาษณ์ เพื่อน าไป
สนทนากลุ่ม ในต าบลล าโพ อ าเภอ
บางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี จ านวน 
10 คน เนื่องจากต าบลแห่งนี้เป็นที่
ราบลุ่มใกล้กับคลองและแหล่งน้ า 
ซึ่งได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในปี 
พ.ศ. 2554 เป็นเหตุให้ผู้วิจัยสนใจ
เกษตรกรในต าบลแห่งนี้ อีกทั้งเป็น
ผู้ที่สามารถให้ข้อมูลเชิงลึกได้เป็น
อย่างดี 
 

1. ท าการจดบันทึกข้อมูลและอัดเสียง
ด้วยโทรศัพท์มิอถือ 
2. ผลข้อมูลของการสนทนากลุ่ม 
 

การวิเคราะห์ข้อมูลเชิง
คุณภาพ 

1. น าข้อมูลส าคัญมาแยกแยะ 
จัดเป็นหมวดหมู่ 
2. ท าความเข้าใจด้วยการจับ
ประเด็นที่ส าคัญ 

1. ผลของการวิเคราะห์การสนทนา
กลุ่มสภาพการใช้งานแอปพลิเคชนั 
DWR4THAI ของเกษตรกรในจังหวัด
นนทบุรี 
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3. น าข้อมูลมาจ าแนกตามค าหลัก 
ให้เป็นหมวดหมู่และหมวดย่อย 

การบูรณาการทั้งการวิจัยเชิง
ปริมาณและวิจัยเชิงคุณภาพ 

1. ท าการอธิบายผลของข้อมูลวิจัย
เชิงปริมาณและข้อมูลวิจัยเชิง
คุณภาพ 

1. ผลการเชื่อมโยงระหว่างการวิจัยเชิง
ปริมาณและวิจัยเชิงคุณภาพ 

 

 3.2 ประชากรที่ศึกษาและผูใ้ห้ข้อมูลหลัก 
 3.2.1 การวิจัยเชิงปริมาณ 

  3.2.1.1 ประชากร คือ เกษตรกรชาวจังหวัดนนทบุรีจ านวน 22,729 คน ข้อมูล ณ 

วันที่ 30 ธันวาคม 2560 (ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร, 2548) 

 2.2 การวิจัยเชิงคุณภาพ 

  3.2.2.1 ผู้ให้ข้อมูลหลัก คือ เกษตรกรในต าบลล าโพ อ าเภอบางบัวทอง จังหวัด

นนทบุรี จ านวน 10 คน เนื่องจากต าบลแห่งนี้เป็นที่ราบลุ่มใกล้กับคลองและแหล่งน้ า ซึ่งได้รับ

ผลกระทบจากอุทกภัยในปี พ.ศ. 2554 เป็นเหตุให้ผู้วิจัยสนใจเกษตรกรในต าบลแห่งนี้ อีกทั้งเป็นผู้ที่

สามารถให้ข้อมูลเชิงลึกได้เป็นอย่างด ี 

 

 3.3 ก าหนดขนาดตัวอย่าง 

 3.3.1 การวิจัยเชิงปริมาณ 

  3.3.1.1 เกษตรกรในจังหวัดนนทบุรี ก าหนดขนาดตัวอย่างตามแนวทางของ 

(Yamane, 1967; ประสพชัย พสุนนท์, 2555)  ที่ความเชื่อมั่น 90% (หรือความคลาดเคลื่อนไม่เกิน 

10% เพราะเกษตรกรที่มีการใช้แอปพลิเคชัน DWR4THAI อยู่ในวงจ ากัด) นั่นคือ ตัวอย่าง ควรมี

ขนาดไม่น้อยกว่า 100 คน อย่างไรก็ตาม ได้มีการกระจายแบบสอบถามออกไป 150 ชุด และได้รับ

กลับคืนมาจ านวน 120 ชุด  

 3.3.2 การวิจัยเชิงคุณภาพ 

  3.3.2.1 การสุ่มตัวอย่างแบบตามสะดวก เพื่อให้ได้ข้อมูลครอบคลุมพื้นที่ ของ

เกษตรกรในจังหวัดนนทบุรีมากที่สุด จึงท าการกระจายเก็บข้อมูลจากอ าเภอทั้งหมด 6 อ าเภอ ได้แก่ 

อ าเภอไทรน้อย อ าเภอบางบัวทอง อ าเภอบางใหญ่ อ าเภอบางกรวย อ าเภอปากเกร็ด และอ าเภอ

เมืองนนทบุรี โดยเก็บข้อมูลให้ครบตามจ านวนตัวอย่างที่ค านวณได้เก็บข้อมูลให้ครบตามจ านวน

ตัวอย่างที่ค านวณได ้



  27 

 3.4 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจยั 

 การด าเนินการวิจัยในครั้งนี้ใช้วิธีวิทยาการวิจัยแบบผสม (Mixed Method) ซึ่งแบบสอบถาม

เป็นเครื่องมือในการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และใช้แบบสัมภาษณ์แบบกึ่ง

โครงสร้างเป็นเครื่องมือในการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยมีรายละเอียดของ

เครื่องมือทั้ง 2 ประเภท ดังนี ้

 3.4.1 การวิจัยเชิงปริมาณใช้แบบสอบถามเพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์คาโนนิคอลของการ

ยอมรับเทคโนโลยีแอปพลิเคชัน DWR4THAI และความตั้งใจใช้ในการใช้งานของเกษตรกรในจังหวัด

นนทบุร ีโดยแบ่งเป็น 3 ส่วน ดังนี ้

  ส่วนที่ 1 เป็นแบบสอบถามที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลทั่วไปของเกษตรกรในจังหวัด

นนทบุรี ซึ่งมีลักษณะเป็นแบบส ารวจรายการ (Check list) จ านวน 12 ข้อ  

  ส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามที่เกี่ยวข้องกับการยอมรับเทคโนโลยีของแอปพลิเคชัน 

DWR4THAI จ านวน 15 ข้อ 

  ส่วนที่ 3 เป็นแบบสอบถามที่เกี่ยวข้องกับความตั้งใจใช้ในการใช้งานแอปพลิเคชัน 

DWR4THAI จ านวน 15 ข้อ 

 3.4.2 การวิจัยเชิงคุณภาพ ใช้แบบสัมภาษณ์ แบบกึ่ งโครงสร้าง (Semi-Structured 

Interview Protocol) เพื่อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาแอปพลิเคชัน DWR4THAI ให้เกิดการใช้งาน

อย่างยั่งยืน โดยมีแบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง จ านวน 3 ข้อ 

 

 3.5 ขั้นตอนในการสร้างเครื่องมือการวิจัย 

 การด าเนินการวิจัยครั้งนี้ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative 

Research) และใช้แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้างเป็นเครื่องมือในการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 

Research) โดยมีขั้นตอนในการสร้างเครื่องมือในการวิจัย ดังนี้ 

 3.5.1 เครื่องมือการวิจัยเชิงปริมาณใช้แบบสอบถามเพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์คาโนนิคอ

ลของการยอมรับเทคโนโลยีแอปพลิเคชัน DWR4THAI และความตั้งใจใช้ในการใช้งานของเกษตรกร          

ในจังหวัดนนทบุรีต่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน 

  3.5.1.1 ศึกษาวิธีการสร้างแบบสอบถาม ภายใต้ขอบเขตของงานวิจัย คือ เกษตรกร    

ที่ใช้สมาร์ทโฟนของระบบปฏิบัติการ IOS และ Android ในแอปพลิเคชัน DWR4THAI ในจังหวัด

นนทบุรีเท่าน้ัน 
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  3.5.1.2 น าแบบสอบถามที่สร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วเสนออาจารย์ที่ปรึกษาการวิจัย 

เพื่อพิจารณาตรวจสอบ โครงสร้าง ค าถาม การใช้ภาษาและความครอบคลุมในเนื้อหาสาระ          

และน ามาปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น 

  3.5.1.3 น าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อพิจารณา

ตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหา (Content Validity) ความถูกต้องเหมาะสม ความครอบคลุม

และให้ค าแนะน าสิ่งที่ควรปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องสมบูรณ์ยิ่งขึ้น  โดยเกณฑ์การให้คะแนนของ

ผู้ทรงคุณวุฒิมีดังนี ้

 หากผู้ทรงคุณวุฒิมีความเห็นว่าข้อค าถามมีความเหมาะสม จะให้คะแนนเท่ากับ 1 

 หากผู้ทรงคุณวุฒิมีความเห็นว่าข้อค าถามมีความไม่เหมาะสม จะให้คะแนนเท่ากับ -1 

 หากผู้ทรงคุณวุฒิมีความเหน็ว่าไม่แน่ใจความเหมาะสมของข้อค าถาม จะให้คะแนนเท่ากับ 0 

 โดยค่าดัชนี IOC มีค่าระหว่าง -1 ถึง 1 ข้อค าถามที่ดีจะต้องมีค่า IOC ใกล้เคียงกับ 1 โดย

ก าหนดเกณฑ์ค่าดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไป ถือว่าสอดคล้องในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ (ประสพ

ชัย พสุนนท์ , 2555) และค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ใช้วิธีแบบ Alpha Coefficient ได้ค่า

สัมประสิทธิ์แอลฟ่าครอนบาคเท่ากับ 0.79 

  5.1.4 น าแบบสอบถามที่ผ่านการทดลองใช้และปรับปรุงแก้ไขแล้วไปเก็บข้อมูล      

กับกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยต่อไป 

 5.2 เครื่องมือการวิจัยเชิงคุณภาพ เป็นแบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi-structured 

Interview Protocol) ผู้วิจัยได้ด าเนินการสร้างแบบสัมภาษณ์จากผลการวิจัยเชิงปริมาณน ามาสรุป

เป็นปัญหาการวิจัยส าหรับการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยมีขั้นตอนในการด าเนินงาน ดังนี้ 

  5.2.1 น าผลจากการวิจัยเชิงปริมาณและน ามาสรุปเป็นปัญหาการวิจัยส าหรับ       

การวิจัยเชิงคุณภาพ 

  5.2.2 น าแบบสัมภาษณ์ที่สร้างเสร็จแล้วน าเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อพิจารณา

ความถูกต้องและให้ค าแนะน าเพ่ือแก้ไขปรับปรุงแบบสัมภาษณ์ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น 

  5.2.3 น าแบบสัมภาษณ์ที่ผ่านการตรวจสอบความถูกต้องและแก้ไขปรับปรุง

เรียบร้อยแล้วไปเก็บข้อมูลกับผู้ให้ข้อมูลส าคัญในการวิจัยต่อไป 
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 3.6 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 การด าเนินการวิจัยครั้งนี้ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative 

Research) และใช้แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้างเป็นเครื่องมือในการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 

Research) โดยมีขั้นตอนในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัย ดังน้ี 

 3.6.1 การวิจัยเชิงปริมาณ ผู้วิจัยด าเนินการเก็บข้อมูลตามล าดับดังต่อไปน้ี 

 3.6.1.1 พัฒนาแบบสอบถาม 

 3.6.1.2 เก็บข้อมูลเกี่ยวกับการยอมรับเทคโนโลยีกับเกษตรกร 

  3.6.1.3 เก็บข้อมูลเกี่ยวกับความตั้งใจใช้ในการใช้งานกับเกษตรกร 

 3.6.2 การวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยด าเนินการเก็บข้อมูลตามล าดับดังต่อไปนี ้

  3.6.2.1 พัฒนาแบบสัมภาษณ์ เพื่อน าไปสนทนากลุ่มในต าบลล าโพ อ าเภอบางบัว

ทอง จังหวัดนนทบุรี จ านวน 10 คน เนื่องจากต าบลแห่งนี้เป็นที่ราบลุ่มใกล้กับคลองและแหล่งน้ า ซึ่ง

ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในปี พ.ศ. 2554 เป็นเหตุให้ผู้วิจัยสนใจเกษตรกรในต าบลแห่งนี้ อีกทั้ ง

เป็นผู้ที่สามารถให้ข้อมูลเชิงลึกได้เป็นอย่างดี 

 

ตารางที่ 2 ผู้ให้ข้อมูลหลกัภายหลังจากการวิเคราะห์สหสัมพันธ์คาโนนิคอลไปสนทนากลุ่ม 
 คือ เกษตรกรในต าบลล าโพ อ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี  จ านวน 10 คน เนื่องจาก

ต าบลแห่งนี้เป็นที่ราบลุ่มใกล้กับคลองและแหล่งน้ า ซึ่งได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในปี พ .ศ. 2554 

เป็นเหตุให้ผู้วจิัยสนใจเกษตรกรในต าบลแห่งนี้ อีกทั้งเป็นผู้ที่สามารถให้ข้อมูลเชิงลึกได้เป็นอย่างดี 

 
ล าดับ เกษตรกร วันสัมภาษณ์ 

1 เกษตรกร อาชีพ เพาะเห็ดฟาง แบบอินทรีย์  อายุ 49 ปี ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม 8 ป ี

19 พฤษภาคม 2563 

2 เกษตรกร อาชีพ  ปลูก ไม้ดอกไม้ประดับ  อายุ  42 ปี  ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม 20 ป ี

19 พฤษภาคม 2563 

3 เกษตรกร อาชีพ  ปลูก ไม้ดอกไม้ประดับ  อายุ  41 ปี  ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม 10 ป ี

19 พฤษภาคม 2563 

4 เกษตรกร อาชีพ ปลูกไม้ยืนต้น อายุ 35 ปี ประกอบอาชีพเกษตรกรรม 9 ป ี 19 พฤษภาคม 2563 

5 เกษตรกร อาชีพ ปลูกต้นไม้ อายุ 36 ปี ประกอบอาชีพเกษตรกรรม 10 ป ี 19 พฤษภาคม 2563 

6 เกษตรกร อาชีพ ปลูกต้นไม้ อายุ 39 ปี ประกอบอาชีพเกษตรกรรม 7 ป ี 19 พฤษภาคม 2563 

7 เกษตรกร อาชีพ ปลูกไม้ผล อายุ 43 ปี ประกอบอาชีพเกษตรกรรม 8 ป ี 19 พฤษภาคม 2563 
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8 เกษตรกร อาชีพ ปลูกผักสวนครัว อายุ 39 ปี ประกอบอาชีพเกษตรกรรม 11 
ป ี

19 พฤษภาคม 2563 

9 เกษตรกร อาชีพ ปลูกผักสวนครัว อายุ 42 ปี ประกอบอาชีพเกษตรกรรม 15 
ป ี

19 พฤษภาคม 2563 

10 เกษตรกร อาชีพ ปลูกไม้ผล อายุ 43 ปี ประกอบอาชีพเกษตรกรรม 10 ป ี 19 พฤษภาคม 2563 

 

 3.7 การวิเคราะห์ข้อมูล 

 การด าเนินการวิจัยครั้งนี้ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative 

Research) และใช้แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้างเป็นเครื่องมือในการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 

Research) โดยมีวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัย ดังนี ้

 3.7.1 การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยเชิงปริมาณ ผู้วิจัยด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย

คอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป ด้วยสถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) และสถิติอนุมาน 

(Inferential Statistics) คือ สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์คาโนนิคอล (Canonical Correlation Analysis) 

โดยเกณฑ์ในการคัดเลือกค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์คาโนนิคอลของตัวแปรจากการพิจารณาเกณฑ์       

ที่ตัวแปร มีค่าสัมประสิทธิ์โครงสร้าง (Structure Coefficients) มีค่าสัมบูรณ์ (Absolute Value) 

มากกว่าหรือเท่ากับ |0.60| ขึ้นไป (ชัยวิชิต เชียรชนะ, 2558) ซึ่งด าเนินการตามขั้นตอน ดังน้ี 

  3.7.1.1 แบบสอบถามส่วนที่ 1 เกี่ยวข้องกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม    

ของเกษตรกรในจังหวัดนนทบุรี โดยวิธีการหาความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) 

ค่าเฉลี่ย (Mean) และสว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  

  3.7.1.2 แบบสอบถามส่วนที่ 2 เกี่ยวข้องกับการยอมรับเทคโนโลยีของแอปพลิเคชัน 

DWR4THAI โดยวิธีการแปลผลตามเกณฑ์สัมบูรณ์ (Absolute Criteria) ค่าเฉลี่ยตามเกณฑ์ระดับ

มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ปรับปรุงจาก (บุญชม ศรีสะอาด, 2554) ดังนี ้ 

 ค่าเฉลี่ยระหว่าง 4.51 - 5.00 หมายถึง เกี่ยวกับการยอมรับเทคโนโลยี อยู่ในระดับมากที่สุด 

 ค่าเฉลี่ยระหว่าง 3.51 - 4.50 หมายถึง เกี่ยวกับการยอมรับเทคโนโลยี อยู่ในระดับมาก 

 ค่าเฉลี่ยระหว่าง 2.51 - 3.50 หมายถึง เกี่ยวกับการยอมรับเทคโนโลยี อยู่ในระดับปานกลาง 

 ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.51 - 2.50 หมายถึง เกี่ยวกับการยอมรับเทคโนโลยี อยู่ในระดับน้อย 

 ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.00 - 1.50 หมายถึง เกี่ยวกับการยอมรับเทคโนโลยี อยู่ในระดับน้อยที่สุด 
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  3.7.1.3 แบบสอบถามส่วนที่ 3 เกี่ยวข้องกับความตั้งใจใช้ในการใช้งานแอปพลิเคชัน 

DWR4THAI โดยวิธีการแปลผลตามเกณฑ์สัมบูรณ์ (Absolute Criteria) ค่าเฉลี่ยตามเกณฑ์ระดับ

มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ปรับปรุงจาก (บุญชม ศรีสะอาด, 2554) ดังนี ้ 

 ค่าเฉลี่ยระหว่าง 4.51 - 5.00 หมายถึง มีความตั้งใจใช้งาน อยู่ในระดับมากที่สุด 

 ค่าเฉลี่ยระหว่าง 3.51 - 4.50 หมายถึง มีความตั้งใจใช้งาน อยูใ่นระดับมาก 

 ค่าเฉลี่ยระหว่าง 2.51 - 3.50 หมายถึง มีความตั้งใจใช้งาน อยู่ในระดับปานกลาง 

 ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.51 - 2.50 หมายถึง มีความตั้งใจใช้งาน อยู่ในระดับน้อย 

 ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.00 - 1.50 หมายถึง มีความตั้งใจใช้งาน อยู่ในระดับน้อยที่สุด 

 3.7.2 การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล ซึ่ง              

มีวิธีด าเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 

  3.7.2.1 ใช้การสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยผู้ให้ข้อมูลหลักเป็น

เกษตรกรในต าบลล าโพ อ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี จ านวน 10 คน เนื่องจากต าบลแห่งนี้เป็น

ที่ราบลุ่มใกล้กับคลองและแหล่งน้ า ซึ่งได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในปี พ.ศ. 2554 เป็นเหตุให้ผู้วิจัย

สนใจเกษตรกรในต าบลแห่งนี้ อีกทั้งเป็นผู้ที่สามารถให้ข้อมูลเชิงลึกได้เป็นอย่างดี  

  3.7.2.2 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง

  3.7.2.3 การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา โดยการอ่านข้อมูลอย่าง

ละเอียดหลายรอบและน าข้อความที่ส าคัญมาแยกแยะ จัดเป็นหมวดหมู่ รวมถึงท าความเข้าใจด้วย

การจับประเด็นที่ส าคัญ ผ่านการน าข้อมูลมาจ าแนกตามค าหลัก (Keyword) ให้เป็นหมวดหมู่และ

หมวดย่อย  
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บทที่ 4 

การวิเคราะหข์้อมูล 

 
 การศึกษาวิจัยเรื่อง ความสัมพันธ์คาโนนิคอลของการยอมรับเทคโนโลยีแอปพลิเคชัน 

DWR4THAI และความตั้งใจใช้ในการใช้งานของเกษตรกรในจังหวัดนนทบุรีต่อการพัฒนาชุมชน      

อย่างยั่งยืน การวิจัยครั้งนี้ เป็นการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือแบบผสมผสาน     

(Mixed Methods) เป็นงานวิจัยที่มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์คาโนนิคอลของการ

ยอมรับเทคโนโลยีแอปพลิเคชัน DWR4THAI และความตั้งใจใช้ในการใช้งานของเกษตรกรในจังหวัด

นนทบุรแีละเพื่อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาแอปพลิเคชัน DWR4THAI ให้เกิดการใช้งานอย่างยั่งยืน 

โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง คือ 

เกษตรกรในจังหวัดนนทบุรี โดยมีการกระจายแบบสอบถามออกไป 150 ชุด และได้รับกลับคืนมา

จ านวน 120 ชุด จากนั้นน าข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์ประมวลผลผ่านโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ SPSS 

โดยเกณฑ์ในการคัดเลือกค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์คาโนนิคอลของตัวแปรจากการพิจารณาเกณฑ์       

ที่ตัวแปร มีค่าสัมประสิทธิ์โครงสร้าง (Structure Coefficients) มีค่าสัมบูรณ์ (Absolute Value) 

มากกว่าหรือเท่ากับ |0.60| ขึ้นไป การวิจัยเชิงคุณภาพใช้แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง โดยผู้ให้

ข้อมูลหลักใช้การสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เป็นเกษตรกรในต าบลล าโพ อ าเภอบางบัว

ทอง จังหวัดนนทบุรี จ านวน 10 เนื่องจากต าบลแห่งนี้เป็นที่ราบลุ่มใกล้กับคลองและแหล่งน้ า ซึ่ง

ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในปี พ.ศ. 2554 เป็นเหตุให้ผู้วิจัยสนใจเกษตรกรในต าบลแห่งนี้ อีกทั้ง

เป็นผู้ที่สามารถให้ข้อมูลเชิงลึกได้เป็นอย่างดี ซึ่งผู้วิจัยขอน าเสนอผลการศึกษาโดยแบ่งเป็น 3 ตอน 

ดังนี ้

 ตอนที่ 1 การวิจัยเชิงปริมาณ 

 ส่วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามที่เป็นเกษตรกรในจังหวัด

นนทบุรี วิเคราะห์โดยหาความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) 

 ส่วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นของการยอมรับเทคโนโลยีของแอปพลิเคชัน 

DWR4THAI โดยวิเคราะห์ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (x̅) และ    

ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 



  33 

 ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นของความตั้งใจใช้ในการใช้งานแอปพลิเคชัน 

DWR4THAI โดยวิเคราะห์ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (x̅) และ     

ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

 ส่วนที่  4 ผลการวิเคราะห์สหสัมพันธ์คาโนนิคอลระหว่างการยอมรับเทคโนโลยีของ           

แอปพลิเคชัน DWR4THAI และความตั้งใจใช้ในการใช้งานแอปพลิเคชัน DWR4THAI ของเกษตรกรใน

จังหวัดนนทบุร ี

 ตอนที่ 2 การวิจัยเชิงคุณภาพ 

 ส่วนที่  5 ผลการวิเคราะห์การสัมภาษณ์ สภาพการใช้งานแอปพลิเคชัน DWR4THAI           

ของเกษตรกรจังหวัดนนทบุรีในด้านวัตถุประสงค์ในการใช้งาน เนื้อหาข้อมูล รูปแบบข้อมูลที่ใช้        

และปัญหาการใช้งานในแอปพลิเคชัน DWR4THAI เพื่อที่จะสร้างความยั่งยืนต่อไป 

 ตอนที่ 3 การเชื่อมโยงระหว่างการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ  

 สรุปรวมผลการเชื่อมโยงระหว่างการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  34 

 สัญลักษณ์ทางสถิติ 

 n แทน จ านวนตัวอย่าง 

 x̅ แทน ค่าเฉลี่ย 

 S.D.  แทน ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

 Sig.  แทน ค่านัยส าคัญทางสถิติ 

 * แทน ความมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 X1  แทน การยอมรับเทคโนโลยีของแอปพลิเคชัน DWR4THAI ด้านประสบการณ์ในการ

ใช้เทคโนโลย ี

 X2  แทน การยอมรับเทคโนโลยีของแอปพลิเคชัน DWR4THAI ด้านการรับรู้ถึ ง

ประโยชน ์

 X3  แทน การยอมรับเทคโนโลยีของแอปพลิเคชัน DWR4THAI ด้านความง่ายต่อการใช้

  งาน 

 Y1  แทน ด้านสิ่งอ านวยความสะดวกในการใช้งาน (Facilitating Conditions) 

 Y2  แทน ด้านความคาดหวังในประสิทธิภาพ (Performance expectancy) 

 Y3  แทน ด้านความวิตกกังวลเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยี (Technology Anxiety) 

 

ตอนที่ 1 การวิจัยเชิงปรมิาณ 

 ส่วนที่ 1 ข้อมูลด้านทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามที่เป็นเกษตรกรในจังหวัดนนทบุรี 

 แสดงผลการศึกษาเกี่ยวกับข้อมูลด้านทั่วไป ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ จ านวนสมาชิก        

ในครอบครัว ระดับการศึกษาสูงสุด รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ระยะเวลาที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม 

ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในจังหวัดนนทบุรี ประกอบอาชีพเกษตรกรรมอะไร พื้นที่ทางเกษตรกรรมใน

จังหวัดนนทบุรีเป็นของตนเองหรือไม่ ระบบปฏิบัติการโทรศัพท์ที่ใช้คืออะไร และรู้จักแอปพลิเคชัน 

DWR4THAI จากช่องทางใด ผลการศึกษามีดังนี้ 
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ตารางที่ 3 จ านวนและร้อยละข้อมูลด้านทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามที่เป็นเกษตรกรในจังหวัด
นนทบุรี จ าแนกตาม เพศ อายุ สถานภาพ จ านวนสมาชิกในครอบครัว ระดับการศึกษาสูงสุด และ
รายได้เฉลี่ยตอ่เดือน  

(n=120) 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชาย 72 60.00 
หญิง 48 40.00 

อายุ จ านวน ร้อยละ 
21-35 ปี 34 28.33 
36-45 ปี 47 39.17 

46 ปีขึ้นไป 39 32.50 
สถานภาพ จ านวน ร้อยละ 

โสด 37 30.83 
หย่าร้าง/แยกกันอยู ่ 12 10.00 
สมรส/อยู่ด้วยกัน 71 59.17 

จ านวนสมาชกิในครอบครัว จ านวน ร้อยละ 
ไม่เกิน 3 คน 32 26.67 

4-6 คน 84 70.00 
7-10 คน 4 3.33 

ระดับการศึกษาสูงสุด จ านวน ร้อยละ 
ประถมศึกษา-มัธยมศึกษา 9 7.50 

อนุปริญญา,ปวช.,ปวท.,ปวส. 82 68.33 
ปริญญาตร ี 29 24.17 

รายได้เฉลี่ยตอ่เดือน จ านวน ร้อยละ 
5,001-10,000 บาท 9 7.50 
10,001-20,000 บาท 95 79.17 
20,001 บาทขึ้นไป 16 13.33 

 

 จากตารางที่ 3 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 72 คน (ร้อยละ 

60.00) และเป็นเพศหญิง จ านวน 48 คน (ร้อยละ 40.00) ตามล าดับ 
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 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีอายุระหว่าง 36-45 ปี จ านวน 47 คน (ร้อยละ 39.17)

รองลงมามีอายุระหว่าง 46 ปีขึ้นไป จ านวน 39 คน (ร้อยละ 32.50) และอายุ 21-35 ปี จ านวน 34 

คน (ร้อยละ 28.33) ตามล าดับ 

 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีสถานภาพสมรส/อยู่ด้วยกัน จ านวน 71 คน (ร้อยละ 59.17) 

รองลงมา มีสถานภาพโสด จ านวน 37 คน (ร้อยละ 30.83) และมีสถานภาพหย่าร้าง/แยกกันอยู่ 

จ านวน 12 คน (ร้อยละ 10.00) ตามล าดับ 

 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีจ านวนสมาชิกในครอบครัว 4-6 คน จ านวน 84 คน (ร้อยละ 

70.00) รองลงมา มีสมาชิกในครอบครัวไม่เกิน 3 คน จ านวน 32 คน (ร้อยละ 26.67) และมีสมาชิกใน

ครอบครัว 7-10 คน จ านวน 4 คน (ร้อยละ 3.33) ตามล าดับ 

 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีระดับการศึกษาระดบัอนุปริญญา, ปวช., ปวท., ปวส. จ านวน 

82 คน (ร้อยละ 68.33) รองลงมาเป็นผู้มีการศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 29 คน (ร้อยละ 24.17) 

และเป็นผู้มีการศึกษาระดับประถมศึกษา-มัธยมศึกษา จ านวน 9 คน (ร้อยละ 7.50) ตามล าดับ 

 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนระหว่าง 10,000-20,000 บาท จ านวน 

95 คน (ร้อยละ 79.17) รองลงมา มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนระหว่าง 20,001 บาทขึ้นไป จ านวน 16 คน 

(ร้อยละ 13.33) และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนระหว่าง 5,001-10,000 บาท จ านวน 9 คน (ร้อยละ 7.50) 

ตามล าดับ 
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ตารางที่ 4 จ านวนและร้อยละข้อมูลด้านทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามที่เป็นเกษตรกรในจังหวัด
นนทบุรี จ าแนกตาม ระยะเวลาที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในจังหวัดนนทบุรี 
และประกอบอาชีพเกษตรกรรมอะไร  

(n=120) 

ระยะเวลาที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม    จ านวน ร้อยละ 
น้อยกว่า 3 ปี 21 17.50 

3-5 ปี 55 45.83 
6-10 ปี 31 25.83 

11 ปีขึ้นไป 13 10.83 
ระยะเวลาทีอ่าศัยอยู่ในจังหวัดนนทบุร ี จ านวน ร้อยละ 

น้อยกว่า 6 ปี 11 9.17 
6-10 ปี 44 36.67 
11-20 ปี 35 29.17 

21 ปีขึ้นไป 30 25.00 
ประกอบอาชพีเกษตรกรรมอะไร จ านวน ร้อยละ 

ปศุสัตว ์ 27 22.50 
การป่าไม้ 22 18.33 
กสิกรรม 43 35.83 

การประมงน้ าจืด 28 23.33 
 

 จากตารางที่ 4 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีระยะเวลาที่ท าอาชีพเกษตรกรรมคือ 

3-5 ปี จ านวน 55 คน (ร้อยละ 45.83) รองลงมา มีระยะเวลาที่ท าอาชีพเกษตรกรรมคือ 6-10 ปี 

จ านวน 31 คน (ร้อยละ 25.83) มีระยะเวลาที่ท าอาชีพเกษตรกรรมคือ น้อยกว่า 3 ปี จ านวน 21 คน 

(ร้อยละ 17.50) และมีระยะเวลาที่ท าอาชีพเกษตรกรรมคือ 11 ปีขึ้นไป จ านวน 13 คน (ร้อยละ 

10.83) ตามล าดับ 

 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ อาศัยอยู่ในจังหวัดนนทบุรีเป็นระยะเวลา 6-10 ปี จ านวน 44  

คน (ร้อยละ 36.67) รองลงมา อาศัยอยู่ในจังหวัดนนทบุรีเป็นระยะเวลา 11-20 ปี จ านวน 35 คน 

(ร้อยละ 29.17) อาศัยอยู่ในจังหวัดนนทบุรีเป็นระยะเวลา 21 ปีขึ้นไป จ านวน 30 คน (ร้อยละ 
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25.00) และอาศัยอยู่ ในจังหวัดนนทบุรีเป็นระยะเวลาน้อยกว่า 6 ปี จ านวน 11 (ร้อยละ 9.17) 

ตามล าดับ 

 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีอาชีพทางเกษตรกรรมกสิกรรม จ านวน 43 คน (ร้อยละ 

35.83) รองลงมา มีอาชีพทางเกษตรกรรมการประมงน้ าจืด จ านวน 28 คน (ร้อยละ 23.33) มีอาชีพ

ทางเกษตรกรรมปศุสัตว์ จ านวน 27 คน (ร้อยละ 22.50) และมีอาชีพทางเกษตรกรรมการป่าไม้ 

จ านวน 22 คน (ร้อยละ 18.33) ตามล าดับ 
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ตารางที่ 5 จ านวนและร้อยละข้อมูลด้านทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามที่เป็นเกษตรกรในจังหวัด
นนทบุรี จ าแนกตาม พื้นที่ทางเกษตรกรรมในจังหวัดนนทบุรีเป็นของตนเองหรือไม่ ระบบปฏิบัติการ
โทรศัพท์ที่ใช้คืออะไร และรู้จักแอปพลิเคชัน DWR4THAI จากช่องทางใด 

(n=120) 

พื้นที่ทางเกษตรกรรมในจังหวัดนนทบุรี
เป็นของตนเองหรือไม ่

จ านวน ร้อยละ 

พื้นที่ของตนเอง 89 74.17 
เช่าพื้นที่ 31 25.83 

ระบบปฏิบัติการโทรศัพท์ทีใ่ช้คืออะไร จ านวน ร้อยละ 
ไอโอเอส (IOS) 12 10.00 

แอนดรอยด์ (Android) 108 90.00 
รู้จักแอปพลิเคชัน DWR4THAI จาก     
ช่องทางใด 

จ านวน ร้อยละ 

เฟสบุ๊ค 3 2.50 
มีคนแนะน า 117 97.50 

 

 จากตารางที่ 5 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีพื้นที่ทางเกษตรกรรมในจังหวัด

นนทบุรีเป็นของตนเอง จ านวน 89 คน (ร้อยละ 74.17) รองลงมา มีพื้นที่ทางการเกษตรกรรมใน

จังหวัดนนทบุรีเป็นเช่าพื้นที่ จ านวน 31 คน (ร้อยละ 25.83) ตามล าดับ 

 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีการใช้ระบบปฏิบัติการโทรศัพท์ คือ แอนดรอยด์ (Android) 

จ านวน 108 คน (ร้อยละ 90.00) รองลงมา มีการใช้ระบบปฏิบัติการโทรศัพท์ คือ ไอโอเอส (IOS) 

จ านวน 12 คน (ร้อยละ 10.00) ตามล าดับ  

 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ รู้จักแอปพลิเคชัน DWR4THAI จากคนแนะน า จ านวน 117 

คน (ร้อยละ 97.50) รองลงมา รู้จักแอปพลิเคชัน DWR4THAI จากเฟสบุ๊ค จ านวน 3 คน (ร้อยละ 

2.50) ตามล าดับ 
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 ส่วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นของการยอมรับเทคโนโลยีของแอปพลิเคชัน 

DWR4THAI 

 การวิเคราะห์ข้อมูลด้านการยอมรับเทคโนโลยีของแอปพลิเคชัน DWR4THAI โดยมีค าถาม

เกี่ยวกับการยอมรับเทคโนโลยีของแอปพลิเคชัน DWR4THAI ที่มีต่อการตัดสินใจใช้ของกลุ่มเกษตรกร     

ในจังหวัดนนทบุรี ในด้านประสบการณ์ในการใช้เทคโนโลยี ด้านการรับรู้ถึงประโยชน์ และด้าน     

ความง่ายต่อการใช้งาน โดยน าเสนอผลการศึกษาด้วยการแจกแจงความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ 

(Percentage) ค่าเฉลี่ย (x̅) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
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ตารางที่ 6 ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการยอมรับเทคโนโลยีของ      
แอปพลิเคชัน DWR4THAI ด้านประสบการณ์ในการใช้เทคโนโลยี 

(n=120) 
การยอมรับเทคโนโลยีของ      
แอปพลิเคชัน DWR4THAI 

        

 
 

มาก 
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย 
ท่ีสุด 

(�̅�) S.D. แปล
ผล 

1. การใช้งานเทคโนโลยขีอง 
แอปพลิเคชัน DWR4THAIที่ผ่านมา 
มีประโยชน์ในการใช้งานของกลุม่
เกษตรกร 

26 
(21.67) 

55 
(45.83) 

39 
(32.50) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

3.89 0.731 มาก 

2. การใชง้านเทคโนโลยีของ      
แอปพลิเคชัน DWR4THAI ที่ผ่าน
มาเหมาะส าหรับใช้ในการติดตาม
สถานการณ์น้ าและสภาพภูมิอากาศ 

16 
(13.33) 

46 
(38.33) 

57 
(47.50) 

1 
(0.83) 

0 
(0.00) 

3.64 0.719 มาก 

3. การดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน 
DWR4THAI ที่ผ่านมา สามารถ
ดาวน์โหลดได้อย่างสะดวก 

56 
(46.67) 

59 
(49.17) 

5 
(4.17) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.43 0.575 มาก 

4. การแนะน าการใช้เทคโนโลยีของ 
แอปพลิเคชัน DWR4THAI ที่ผ่าน
มา จะแนะน าการใช้งานใหก้ับผู้อื่น 

30 
(25.00) 

82 
(68.33) 

8 
(6.67) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.18 0.534 มาก 

5. การใช้งานแอปพลิเคชัน 
DWR4THAI ที่ผ่านมา จะใช้งานได้
อย่างต่อเนื่องในอนาคต 

15 
(12.50) 

74 
(61.67) 

28 
(23.33) 

3 
(2.50) 

0 
(0.00) 

3.84 0.661 มาก 

      4.00 0.382 มาก 

 

 จากตารางที่  6 พบว่า การยอมรับ เทคโนโลยีของแอปพลิ เคชัน  DWR4THAI ด้ าน

ประสบการณ์ในการใช้เทคโนโลยี เมื่อพิจารณาความเห็นโดยรวมแล้ว อยูในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 

(�̅�) เท่ากับ 4.00  และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.382 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน

แล้ว พบว่า 

 ล าดับที่  1 กลุ่มตัวอย่างให้ระดับความเห็นการยอมรับเทคโนโลยีของแอปพลิเคชัน 

DWR4THAI ด้านประสบการณ์ในการใช้เทคโนโลยี โดยให้ความส าคัญกับเทคโนโลยีของแอปพลิเคชัน 

ด้านประสบการณ์ในการใช้
เทคโนโลยี 

รวม 

ระดับความคิดเห็น  
(ความถ่ี, ร้อยละ)  
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DWR4THAI การใช้งานเทคโนโลยีแอปพลิเคชัน DWR4THAI ที่ผ่านมา มีประโยชน์ในการใช้งานของ

กลุ่มเกษตรกร อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย (�̅�) เท่ากับ 3.89 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

(S.D.) เท่ากับ 0.731 

 ล าดับที่  2 กลุ่มตัวอย่างให้ระดับความเห็นการยอมรับเทคโนโลยีของแอปพลิเคชัน 

DWR4THAI ด้านประสบการณ์ในการใช้เทคโนโลยี โดยให้ความส าคัญกับการใช้งานเทคโนโลยีของ

แอปพลิเคชัน DWR4THAI ที่ผ่านมา เหมาะส าหรับใช้ในการติดตามสถานการณ์น้ าและสภาพ

ภูมิอากาศ อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย (�̅�) เท่ากับ 3.64 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

เท่ากับ 0.719 

 ล าดับที่  3 กลุ่มตัวอย่างให้ระดับความเห็นการยอมรับเทคโนโลยีของแอปพลิเคชัน 

DWR4THAI ด้านประสบการณ์ ในการใช้ เทคโนโลยี  โดยให้ความส าคัญกับการดาวน์ โหลด            

แอปพลิเคชัน DWR4THAI ที่ผ่านมา สามารถดาวน์โหลดได้อย่างสะดวก อยู่ในระดับมาก โดยมี

ค่าเฉลี่ย (�̅�) เท่ากับ 4.43 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.575 

 ล าดับที่  4 กลุ่มตัวอย่างให้ระดับความเห็นการยอมรับเทคโนโลยีของแอปพลิเคชัน 

DWR4THAI ด้านประสบการณ์ในการใช้เทคโนโลยี โดยให้ความส าคัญกับการแนะน าการใชเ้ทคโนโลยี

ของแอปพลิเคชัน DWR4THAI ที่ผ่านมา จะแนะน าการใช้งานให้กับผู้อื่น อยู่ในระดับมาก โดยมี

ค่าเฉลี่ย (�̅�) เท่ากับ 4.18 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.534 

 ล าดับที่  5 กลุ่มตัวอย่างให้ระดับความเห็นการยอมรับเทคโนโลยีของแอปพลิเคชัน 

DWR4THAI ด้านประสบการณ์ในการใช้เทคโนโลยี โดยให้ความส าคัญกับการใช้งานเทคโนโลยีของ

แอปพลิเคชัน DWR4THAI ที่ผ่านมา จะใช้งานได้อย่างต่อเนื่องในอนาคต อยู่ในระดับมาก โดยมี

ค่าเฉลี่ย (�̅�) เท่ากับ 3.84 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0661 
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ตารางที่ 7 ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการยอมรับเทคโนโลยีของ      
แอปพลิเคชัน DWR4THAI ด้านการรับรู้ถึงประโยชน ์

(n=120) 
การยอมรับเทคโนโลยีของ      
แอปพลิเคชัน DWR4THAI 

        

 
 

มาก 
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย 
ท่ีสุด 

(�̅�) S.D. แปล
ผล 

1. การใช้งานเทคโนโลยีของ  
แอปพลิเคชัน DWR4THAI จะช่วย
ปรับปรุงประสิทธภิาพการท างาน
ของหน่วยงานกรมทรัพยากรน้ า 

34 
(28.33) 

88 
(71.67) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.28 0.453 มาก 

2. การใช้เทคโนโลยีของ 
แอปพลิเคชัน DWR4THAI จะ
สามารถทีจ่ะท าใหบ้รรลุความเข้าใจ
และเพิ่มประสิทธภิาพในการท างาน 

6 
(5.00) 

64 
(53.33) 

44 
(36.67) 

6 
(5.00) 

0 
(0.00) 

3.58 0.668 มาก 

3. การใช้เทคโนโลยีของ 
แอปพลิเคชัน DWR4THAI จะท าให้
การเกษตรดขีึ้นส าหรับการตดิตาม
สถานการณ์น้ าและสภาพอากาศ 

15 
(12.50) 

70 
(58.33) 

30 
(25.00) 

5 
(4.17) 

0 
(0.00) 

3.79 0.709 มาก 

4. การใช้เทคโนโลยีของ 
แอปพลิเคชัน DWR4THAI ท าให้ด้
รับรู้ขอ้มลูข่าวสารเรื่องน้ าและทัน
เหตุการณ์ในอนาคต 

17 
(14.17) 

70 
(58.33) 

30 
(25.00) 

3 
(2.50) 

0 
(0.00) 

3.84 0.686 มาก 

5. การใช้เทคโนโลยีของ 
แอปพลิเคชัน DWR4THAI สามารถ
ท าการแจ้งเตือนภายในแอปพลิเค
ชันได้ หากมสีถานการณ์ที่ผิดปกต ิ

35 
(29.17) 

83 
(69.17) 

2 
(1.67) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.27 0.484 มาก 

      3.95 0.368 มาก 

 

 จากตารางที่ 7 พบว่า การยอมรับเทคโนโลยีของแอปพลิเคชัน DWR4THAI ด้านการรับรู้ถึง

ประโยชน์ เมื่อพิจารณาความเห็นโดยรวมแล้ว อยูในระดับมาก โดยมคี่าเฉลี่ย (�̅�) เท่ากับ 3.95 และ

ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.368 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านแล้ว พบว่า 

 

ด้านการรับรู้ถึงประโยชน์ 

รวม 

ระดับความคิดเห็น  
(ความถ่ี, ร้อยละ)  
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 ล าดับที่  1 กลุ่มตัวอย่างให้ระดับความเห็นการยอมรับเทคโนโลยีของแอปพลิเคชัน 

DWR4THAI ด้านการรับรู้ถึ งประโยชน์  โดยให้ความส าคัญกับ เทคโนโลยีของแอปพลิ เคชัน 

DWR4THAI จะช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพการท างานของหน่วยงานกรมทรัพยากรน้ า อยู่ในระดับมาก 

โดยมีค่าเฉลี่ย (�̅�) เท่ากับ 4.28 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.453 

 ล าดับที่  2 กลุ่มตัวอย่างให้ระดับความเห็นการยอมรับเทคโนโลยีของแอปพลิเคชัน 

DWR4THAI ด้านการรับรู้ถึงประโยชน์ โดยให้ความส าคัญกับการใช้เทคโนโลยีของแอปพลิเคชัน 

DWR4THAI สามารถที่จะท าให้บรรลุความเข้าใจและเพิ่มประสิทธิภาพการท างาน อยู่ในระดับมาก 

โดยมีค่าเฉลี่ย (�̅�) เท่ากับ 3.58 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.668 

 ล าดับที่  3 กลุ่มตัวอย่างให้ระดับความเห็นการยอมรับเทคโนโลยีของแอปพลิเคชัน 

DWR4THAI ด้านการรับรู้ถึงประโยชน์ โดยให้ความส าคัญกับการใช้เทคโนโลยีของแอปพลิเคชัน 

DWR4THAI จะท าให้การเกษตรดีขึ้นส าหรับการติดตามสถานการณ์น้ าและสภาพอากาศ อยู่ในระดับ

มาก โดยมีค่าเฉลี่ย (�̅�) เท่ากับ 3.58 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.668 

 ล าดับที่  4 กลุ่มตัวอย่างให้ระดับความเห็นการยอมรับเทคโนโลยีของแอปพลิเคชัน 

DWR4THAI ด้านการรับรู้ถึงประโยชน์ โดยให้ความส าคัญกับการใช้เทคโนโลยีของแอปพลิเคชัน 

DWR4THAI ท าให้ได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารเรื่องน้ าและทันเหตุการณ์ในอนาคต อยู่ในระดับมาก โดยมี

ค่าเฉลี่ย (�̅�) เท่ากับ 3.84 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.468 

 ล าดับที่  5 กลุ่มตัวอย่างให้ระดับความเห็นการยอมรับเทคโนโลยีของแอปพลิเคชัน 

DWR4THAI ด้านการรับรู้ถึงประโยชน์ โดยให้ความส าคัญกับการใช้เทคโนโลยีของแอปพลิเคชัน 

DWR4THAI สามารถท าการแจ้งเตือนภายในแอปพลิเคชันได้ หากมีสถานการณ์ที่ผิดปกติ อยู่ในระดับ

มาก โดยมีค่าเฉลี่ย (�̅�) เท่ากับ 4.27 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.484 

 

 

 

 

 

 

 

 



  45 

ตารางที่ 8 ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการยอมรับเทคโนโลยีของ      
แอปพลิเคชัน DWR4THAI ด้านความง่ายต่อการใช้งาน 

(n=120) 
การยอมรับเทคโนโลยีของ      
แอปพลิเคชัน DWR4THAI 

        

 
 

มาก 
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย 
ท่ีสุด 

(�̅�) S.D. แปล
ผล 

1. การเรียนรู้ที่จะควบคุมพื้นที่
การเกษตร ในดา้นการท างาน
ของระบบจะสามารถท าได้อย่าง
ง่ายดายในการใช้เทคโนโลยีของ
แอปพลิเคชัน DWR4THAI  

24 
(20.00) 

92 
(76.67) 

4 
(3.33) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.17 0.455 มาก 

2. การใช้เทคโนโลยีของ 
แอปพลิเคชัน DWR4THAI 
สามารถจัดการการป้องกันภัย
เรื่องทรัพยากรน้ าและสภาพ
อากาศได้งา่ยยิ่งขึน้ 

22 
(18.33) 

91 
(75.83) 

7 
(5.83) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.13 0.477 มาก 

3. การใช้เทคโนโลยีของ 
แอปพลิเคชัน DWR4THAI 
มีการใช้งานที่ง่าย 

39 
(32.50) 

74 
(61.67) 

7 
(5.83) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.27 0.561 มาก 

4. เป็นบุคคลที่เช่ียวชาญในการ
ใช้เทคโนโลยีของแอปพลิเคชัน 
DWR4THAI ได้ 

9 
(7.50) 

71 
(59.17) 

40 
(33.33) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

3.74 0.587 มาก 

5. การออกแบบแอปพลิเคชัน 
DWR4THAI มีการออกแบบที่
ชัดเจนและเขา้ใจได้ง่าย 

31 
(25.83) 

69 
(57.50) 

20 
(16.67) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.09 0.648 มาก 

      4.08 0.287 มาก 

 

 จากตารางที่ 8 พบว่า การยอมรับเทคโนโลยีของแอปพลิเคชัน DWR4THAI ด้านความง่ายต่อ

การใช้งาน เมื่อพิจารณาความเห็นโดยรวมแล้ว อยูในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย (�̅�) เท่ากับ 4.08  

และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.287 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านแล้ว พบว่า 

 ล าดับที่  1 กลุ่มตัวอย่างให้ระดับความเห็นการยอมรับเทคโนโลยีของแอปพลิเคชัน 

DWR4THAI ด้านความง่ายต่อการใช้งาน โดยให้ความส าคัญกับการเรียนรู้ที่จะควบคุมพ้ืนที่การเกษตร 

ด้านความง่ายต่อการใช้งาน 

รวม 

ระดับความคิดเห็น  
(ความถ่ี, ร้อยละ)  
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ในด้านการท างานของระบบจะสามารถท าได้อย่างง่ายดายในการใช้เทคโนโลยีของแอปพลิเคชัน  

DWR4THAI อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย (�̅�) เท่ากับ 4.17 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

เท่ากับ 0.455 

 ล าดับที่  2 กลุ่มตัวอย่างให้ระดับความเห็นการยอมรับเทคโนโลยีของแอปพลิเคชัน 

DWR4THAI ด้านความง่ายต่อการใช้งาน โดยให้ความส าคัญกับการใช้เทคโนโลยีของแอปพลิเคชัน 

DWR4THAI สามารถจัดการการป้องกันภัยเรื่องทรัพยากรน้ าและสภาพอากาศได้ง่ายยิ่งขึ้น  อยู่ใน

ระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย (�̅�) เท่ากับ 4.13 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.477 

 ล าดับที่  3 กลุ่มตัวอย่างให้ระดับความเห็นการยอมรับเทคโนโลยีของแอปพลิเคชัน 

DWR4THAI ด้านความง่ายต่อการใช้งาน โดยให้ความส าคัญกับการใช้เทคโนโลยีของแอปพลิเคชัน 

DWR4THAI มีการใช้งานที่ง่าย อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย (�̅�) เท่ากับ 4.27 และค่าส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.561  

 ล าดับที่  4 กลุ่มตัวอย่างให้ระดับความเห็นการยอมรับเทคโนโลยีของแอปพลิเคชัน 

DWR4THAI ด้านความง่ายต่อการใช้งาน โดยให้ความส าคัญกับการเป็นบุคคลที่เชี่ยวชาญในการใช้

เทคโนโลยีของแอปพลิเคชัน DWR4THAI ได้อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย (�̅�) เท่ากับ 3.74 และ

ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.587 

 ล าดับที่  5 กลุ่มตัวอย่างให้ระดับความเห็นการยอมรับเทคโนโลยีของแอปพลิเคชัน 

DWR4THAI ด้านความง่ายต่อการใช้งาน โดยให้ความส าคัญกับการออกแบบแอปพลิเคชัน 

DWR4THAI มีการออกแบบที่ชัดเจนและเข้าใจได้ง่าย ได้อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย (�̅�) เท่ากับ 

4.09 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.648 
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 ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นของความตั้งใจใช้ในการใช้งานแอปพลิเคชัน 

DWR4THAI 

 การวิเคราะห์ข้อมูลด้านความตั้งใจใช้ในการใช้งานแอปพลิเคชัน DWR4THAI โดยมีข้อค าถาม

เกี่ยวกับความตั้งใจใช้ในการใช้งานแอปพลิเคชัน DWR4THAI ในด้านสิ่งอ านวยความสะดวกในการใช้

งาน ด้านความคาดหวังในประสิทธิภาพ และด้านความวิตกกังวลเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยี โดย

น าเสนอผลการศึกษาด้วยการแจกแจงความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (x̅) 

และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  
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ตารางที่ 9 ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความตั้งใจใช้ในการใช้งาน      
แอปพลิเคชัน DWR4THAI ในดา้นสิ่งอ านวยความสะดวกในการใช้งาน 

 (n=120) 
ความตั้งใจใช้ในการใช้งาน
แอปพลิเคชัน DWR4THAI 

        

 
 

มาก 
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย 
ท่ีสุด 

(�̅�) S.D. แปล
ผล 

1. เทคโนโลยีของ 
แอปพลิเคชัน DWR4THAI 
สะดวกในการรับขอ้มูลข่าวสาร
งานวจิัยต่างๆ เกี่ยวกับการ
จัดการด้านทรัพยากรน้ า 

11 
(9.17) 

72 
(60.00) 

36 
(30.00) 

1 
(0.83) 

0 
(0.00) 

3.78 0.614 มาก 

2. เทคโนโลยีของ 
แอปพลิเคชัน DWR4THAI  
มีการให้ข้อมลูทางด้าน 
การเตอืนภัย 

15 
(12.50) 

63 
(52.50) 

40 
(33.33) 

2 
(1.67) 

0 
(0.00) 

3.76 0.686 มาก 

3. เทคโนโลยีของ 
แอปพลิเคชัน DWR4THAI   
มีแนวโน้มที่จะค่อยๆ เริ่มใช้
กันมากขึ้นในเร็วๆนี ้

11 
(9.17) 

33 
(27.50) 

59 
(49.17) 

17 
(14.17) 

0 
(0.00) 

3.32 0.830 ปาน
กลาง 

4. เทคโนโลยีของ 
แอปพลิเคชัน DWR4THAI 
เป็นความต้องการนิตินัย
เพื่อให้เข้าถึงการใช้งานของ
ภาครัฐและภาคเอกชน 

3 
(2.50) 

33 
(27.50) 

64 
(53.33) 

20 
(16.67) 

0 
(0.00) 

3.16 0.722 ปาน
กลาง 

5. เทคโนโลยีของ 
แอปพลิเคชัน DWR4THAI  
ท าใหไ้ม่ต้องติดตาม
สถานการณ์น้ า ปริมาณน้ าฝน 
น้ าหลากดินถลม่ ข้อมูลกล้อง
วงจรปิดรวมไปถึงสภาพ
อากาศในแต่ละวันจาก
เทคโนโลยีอื่นๆ 

7 
(5.83) 

58 
(48.33) 

50 
(41.67) 

5 
(4.17) 

0 
(0.00) 

3.56 0.671 มาก 

      3.51 0.474 มาก 

 

ระดับความคิดเห็น  
(ความถ่ี, ร้อยละ)  

ด้านสิ่งอ านวย 
ความสะดวกในการใช้งาน 

รวม 
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 จากตารางที่ 9 พบว่า ความตั้งใจใช้ในการใช้งานแอปพลิเคชัน DWR4THAI ด้านสิ่งอ านวย

ความสะดวกในการใช้งาน เมื่อพิจารณาความเห็นโดยรวมแล้ว อยูในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย (�̅�) 

เท่ากับ 3.51 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.474 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านแล้ว 

พบว่า 

 ล าดับที่  1 กลุ่มตัวอย่างให้ระดับความเห็นความตั้งใจใช้ในการใช้งานแอปพลิเคชัน 

DWR4THAI ด้านสิ่งอ านวยความสะดวกในการใช้งาน  โดยให้ความส าคัญกับเทคโนโลยีของ           

แอปพลิเคชัน DWR4THAI สะดวกในการรับข้อมูลข่าวสารงานวิจัยต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการ         

ด้านทรัพยากรน้ า อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย (�̅�) เท่ากับ 3.78 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

(S.D.) เท่ากับ 0.614 

 ล าดับที่  2 กลุ่มตัวอย่างให้ระดับความเห็นความตั้งใจใช้ในการใช้งานแอปพลิเคชัน 

DWR4THAI ด้านสิ่งอ านวยความสะดวกในการใช้งาน  โดยให้ความส าคัญกับเทคโนโลยีของ           

แอปพลิเคชัน DWR4THAI มีการให้ข้อมูลทางด้านการเตือนภัย อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย (�̅�) 

เท่ากับ 3.76 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.686 

 ล าดับที่  3 กลุ่มตัวอย่างให้ระดับความเห็นความตั้งใจใช้ในการใช้งานแอปพลิเคชัน 

DWR4THAI ด้านสิ่งอ านวยความสะดวกในการใช้งาน  โดยให้ความส าคัญกับเทคโนโลยีของ           

แอปพลิเคชัน DWR4THAI มีแนวโน้มที่จะค่อยๆ เริ่มใช้กันมากขึ้นในเร็วๆนี้ อยู่ในระดับปานกลาง     

โดยมีค่าเฉลี่ย (�̅�) เท่ากับ 3.32 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.830 

 ล าดับที่  4 กลุ่มตัวอย่างให้ระดับความเห็นความตั้งใจใช้ในการใช้งานแอปพลิเคชัน 

DWR4THAI ด้านสิ่งอ านวยความสะดวกในการใช้งาน  โดยให้ความส าคัญกับเทคโนโลยีของ           

แอปพลิเคชัน DWR4THAI เป็นความต้องการนิตินัยเพื่อให้ เข้าถึงการใช้งานของภาครัฐและ

ภาคเอกชน อยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ย (�̅�) เท่ากับ 3.16 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

(S.D.) เท่ากับ 0.722 

 ล าดับที่  5 กลุ่มตัวอย่างให้ระดับความเห็นความตั้งใจใช้ในการใช้งานแอปพลิเคชัน 

DWR4THAI ด้านสิ่งอ านวยความสะดวกในการใช้งาน  โดยให้ความส าคัญกับเทคโนโลยีของ           

แอปพลิเคชัน DWR4THAI ท าให้ไม่ต้องติดตามสถานการณ์น้ า ปริมาณน้ าฝน น้ าหลากดินถล่ม ข้อมูล

กล้องวงจรปิดรวมไปถึงสภาพอากาศในแต่ละวันจากเทคโนโลยีอื่นๆ อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 

(�̅�) เท่ากับ 3.56 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.671 
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ตารางที่ 10 ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความตั้งใจใช้ในการใช้งาน      
แอปพลิเคชัน DWR4THAI ในด้านความคาดหวังในประสิทธิภาพ 

 (n=120) 
ความตั้งใจใช้ในการใช้งาน 
แอปพลิเคชัน DWR4THAI 

        

 
 

มาก 
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย 
ท่ีสุด 

(�̅�) S.D. แปล
ผล 

1. เทคโนโลยีของแอปพลิเคชัน 
DWR4THAI จะสามารถใช้งานได้ง่าย
และเป็นประโยชน์ต่อการท า
เกษตรกรรม 

13 
(10.83) 

79 
(65.83) 

26 
(21.67) 

2 
(1.67) 

0 
(0.00) 

3.86 0.612 มาก 

2. การใช้เทคโนโลยีของแอปพลิเคชัน 
DWR4THAI ท าใหเ้ตรียมการป้องกัน
จากอุทกภัยได้เรว็ยิ่งขึ้น 

13 
(10.83) 

79 
(65.83) 

24 
(20.00) 

4 
(3.33) 

0 
(0.00) 

3.84 0.648 มาก 

3. การใช้เทคโนโลยีของแอปพลิเคชัน 
DWR4THAI ท าใหท้ราบขอ้มูล
รายละเอียดเกี่ยวกับการจัดการ
ทรัพยากรน้ าได้ดยีิ่งขึ้น 

8 
(6.67) 

84 
(70.00) 

27 
(22.50) 

1 
(0.83) 

0 
(0.00) 

3.83 0.545 มาก 

4. การใช้เทคโนโลยีของแอปพลิเคชัน 
DWR4THAI มีความพร้อมในการ
ช่วยเหลือภายในแอปพลิเคชัน หาก
พบปัญหาหรือสถานการณ์ที่ผดิปกต ิ

4 
(3.33) 

69 
(57.50) 

45 
(37.50) 

2 
(1.67) 

0 
(0.00) 

3.63 0.581 มาก 

5. การใช้เทคโนโลยีของแอปพลิเคชัน 
DWR4THAI ท าใหส้ามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์การใช้งานต่างๆตามที่
ต้องการได ้

8 
(6.67) 

55 
(45.83) 

56 
(46.67) 

1 
(0.83) 

0 
(0.00) 

3.58 0.630 มาก 

      3.75 0.421 มาก 

  

 จากตารางที่ 10 พบว่า ความตั้งใจใช้ในการใช้งานแอปพลิเคชัน DWR4THAI ด้านความ

คาดหวังในประสิทธิภาพ เมื่อพิจารณาความเห็นโดยรวมแล้ว อยูในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย (�̅�) 

เท่ากับ 3.75 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.421 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านแล้ว 

พบว่า 

 

ด้านความคาดหวัง 
ในประสิทธิภาพ 

ระดับความคิดเห็น  
(ความถ่ี, ร้อยละ)  

รวม 
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 ล าดับที่  1 กลุ่มตัวอย่างให้ระดับความเห็นความตั้งใจใช้ในการใช้งานแอปพลิเคชัน 

DWR4THAI ด้านความคาดหวังในประสิทธิภาพ โดยให้ความส าคัญกับเทคโนโลยีของแอปพลิเคชัน 

DWR4THAI จะสามารถใช้งานได้ง่ายและเป็นประโยชน์ต่อการท าเกษตรกรรม อยู่ในระดับมาก โดย   

มีค่าเฉลี่ย (�̅�) เท่ากับ 3.86 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.612 

 ล าดับที่  2 กลุ่มตัวอย่างให้ระดับความเห็นความตั้งใจใช้ในการใช้งานแอปพลิเคชัน 

DWR4THAI ด้านความคาดหวังในประสิทธิภาพ โดยให้ความส าคัญกับการใช้เทคโนโลยีของ          

แอปพลิเคชัน DWR4THAI ท าให้เตรียมการป้องกันจากอุทกภัยได้เร็วยิ่งขึ้นอยู่ในระดับมาก โดย        

มีค่าเฉลี่ย (�̅�) เท่ากับ 3.84 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.648 

 ล าดับที่  3 กลุ่มตัวอย่างให้ระดับความเห็นความตั้งใจใช้ในการใช้งานแอปพลิเคชัน 

DWR4THAI ด้านความคาดหวังในประสิทธิภาพ โดยให้ความส าคัญกับการใช้เทคโนโลยีของ          

แอปพลิเคชัน DWR4THAI ท าให้ทราบข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรน้ าได้ดียิ่งขึ้น 

อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย (�̅�) เท่ากับ 3.83 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 

0.545 

 ล าดับที่  4 กลุ่มตัวอย่างให้ระดับความเห็นความตั้งใจใช้ในการใช้งานแอปพลิเคชัน 

DWR4THAI ด้านความคาดหวังในประสิทธิภาพ โดยให้ความส าคัญกับการใช้เทคโนโลยีของ          

แอปพลิเคชัน DWR4THAI มีความพร้อมในการช่วยเหลือภายในแอปพลิเคชัน หากพบปัญหาหรือ

สถานการณ์ที่ผิดปกติ อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย (�̅�) เท่ากับ 3.63 และค่าส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.581 

 ล าดับที่  5 กลุ่มตัวอย่างให้ระดับความเห็นความตั้งใจใช้ในการใช้งานแอปพลิเคชัน 

DWR4THAI ด้านความคาดหวังในประสิทธิภาพ โดยให้ความส าคัญกับการใช้เทคโนโลยีของ         

แอปพลิเคชัน DWR4THAI ท าให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์การใช้งานต่างๆตามที่ต้องการได้  อยู่ใน

ระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย (�̅�) เท่ากับ 3.58 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.630 

 

 

 

 

 

 



  52 

ตารางที่ 11 ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความตั้งใจใช้ในการใช้งาน      
แอปพลิเคชัน DWR4THAI ในด้านความวติกกังวลเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลย ี

(n=120) 
ความตั้งใจใช้ในการใช้งาน 
แอปพลิเคชัน DWR4THAI 

        

 
 

มาก 
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย 
ท่ีสุด 

(�̅�) S.D. แปล
ผล 

1. การใช้เทคโนโลยีของ     
แอปพลิเคชัน DWR4THAI ท าให้
รู้สึกวติกเกี่ยวกับการใช้งาน 

3 
(2.50) 

32 
(26.67) 

65 
(54.17) 

20 
(16.67) 

0 
(0.00) 

3.15 0.719 ปาน
กลาง 

2. การใช้งานเทคโนโลยีของ 
แอปพลิเคชัน DWR4THAI จะไม่มี
ความมั่นใจในการพยากรณ ์ในเรื่อง
ของความเสี่ยงทีจ่ะเกิดอุทกภัย 

5 
(4.17) 

63 
(52.50) 

52 
(43.33) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

3.61 0.569 มาก 

3. การใช้งานเทคโนโลยีของ 
แอปพลิเคชัน DWR4THAI จะไม่มี
ความมั่นใจในการใช้งานได้โดยง่าย 

1 
(0.83) 

23 
(19.17) 

64 
(53.33) 

32 
(26.67) 

0 
(0.00) 

2.94 0.702 ปาน
กลาง 

4. มีความวิตกกังวลเกี่ยวกับ 
ข้อมูลทรัพยากรน้ าที่ไม่ถูกต้อง 

34 
(28.33) 

76 
(63.33) 

10 
(8.33) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.20 0.574 มาก 

5. การใช้งานเทคโนโลยีของ 
แอปพลิเคชัน DWR4THAI ท าให้มี
การลังเลเกี่ยวกับการแจ้งเตือนท่ีไม่
ถูกต้อง 

30 
(25.00) 

72 
(60.00) 

18 
(15.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.10 0.627 มาก 

      3.60 0.329 มาก 

 

 จากตารางที่ 11 พบว่า ความตั้งใจใช้ในการใช้งานแอปพลิเคชัน DWR4THAI ด้านความวิตก

กังวลเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยี เมื่อพิจารณาความเห็นโดยรวมแล้ว อยูในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 

(�̅�) เท่ากับ 3.60 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.329 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน

แล้ว พบว่า 

 ล าดับที่  1 กลุ่มตัวอย่างให้ระดับความเห็นความตั้งใจใช้ในการใช้งานแอปพลิเคชัน 

DWR4THAI ด้านความวิตกกังวลเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยี โดยให้ความส าคัญกับการใช้เทคโนโลยี

ด้านความวิตกกังวล 
เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยี 

รวม 

ระดับความคิดเห็น  
(ความถ่ี, ร้อยละ)  
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ของแอปพลิเคชัน DWR4THAI ท าให้รู้สึกวิตกเกี่ยวกับการใช้งาน อยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ย 

(�̅�) เท่ากับ 3.15 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.719 

 ล าดับที่  2 กลุ่มตัวอย่างให้ระดับความเห็นความตั้งใจใช้ในการใช้งานแอปพลิเคชัน 

DWR4THAI ด้านความวิตกกังวลเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยี  โดยให้ความส าคัญกับการใช้งาน

เทคโนโลยีของแอปพลิเคชัน DWR4THAI จะไม่ค่อยความมั่นใจในการพยากรณ์ในเรื่องของความเสี่ยง

ที่จะเกิดอุทกภัย อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย (�̅�) เท่ากับ 3.61 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

(S.D.) เท่ากับ 0.569 

 ล าดับที่  3 กลุ่มตัวอย่างให้ระดับความเห็นความตั้งใจใช้ในการใช้งานแอปพลิเคชัน 

DWR4THAI ด้านความวิตกกังวลเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยี  โดยให้ความส าคัญกับการใช้งาน

เทคโนโลยีของแอปพลิเคชัน DWR4THAI จะไม่ค่อยมีความมั่นใจในการใช้งานได้โดยง่าย อยู่ในระดับ

ปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ย (�̅�) เท่ากับ 2.94 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.702 

 ล าดับที่  4 กลุ่มตัวอย่างให้ระดับความเห็นความตั้งใจใช้ในการใช้งานแอปพลิเคชัน 

DWR4THAI ด้านความวิตกกังวลเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยี  โดยให้ความส าคัญกับความวิตกกังวล

เกี่ยวกับข้อมูลทรัพยากรน้ าที่ ไม่ถูกต้อง อยู่ ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย  (�̅�) เท่ากับ 4.20             

และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.574 

 ล าดับที่  5 กลุ่มตัวอย่างให้ระดับความเห็นความตั้งใจใช้ในการใช้งานแอปพลิเคชัน 

DWR4THAI ด้านความวิตกกังวลเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยี  โดยให้ความส าคัญกับการใช้งาน

เทคโนโลยีของแอปพลิเคชัน DWR4THAI ท าให้มีการลังเลเกี่ยวกับการแจ้งเตือนที่ไม่ถูกต้อง อยู่ใน

ระดับมากโดยมีค่าเฉลี่ย (�̅�) เท่ากับ 4.10 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.627 
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 ส่วนที่ 4 ผลการวิเคราะห์สหสัมพันธ์คาโนนิคอลระหว่างการยอมรับเทคโนโลยีของ   

แอปพลิเคชัน DWR4THAI และความตั้งใจใช้ในการใช้งานแอปพลิเคชัน DWR4THAI ของ

เกษตรกรในจังหวัดนนทบุรี 

ตารางที่ 12 ความสหสัมพันธ์คาโนนิคอลระหว่างการยอมรับเทคโนโลยีของแอปพลิเคชัน DWR4THAI 
และความตั้งใจใช้ในการใช้งานแอปพลิเคชัน DWR4THAI ของเกษตรกรในจังหวัดนนทบุร ี
 

 X1 X2 X3 Y1 Y2 Y3 
X1 1.000      
X2 0.341 1.000     
X3 0.156 0.247 1.000    
Y1 0.179 0.253 0.271 1.000   
Y2 0.287 0.366 0.227* 0.501 1.000  
Y3 0.230* 0.142 0.228* 0.244 0.192* 1.000 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 จากตารางที่ 12 ผลการวิเคราะห์ความสหสัมพันธ์คาโนนิคอลระหว่างการยอมรับเทคโนโลยี

ของแอปพลิเคชัน DWR4THAI และความตั้งใจใช้ในการใช้งานแอปพลิเคชัน DWR4THAI ของ

เกษตรกรในจังหวัดนนทบุร ีพบว่า 

 การยอมรับเทคโนโลยีของแอปพลิเคชัน DWR4THAI ด้านประสบการณ์ในการใช้เทคโนโลยี 

(X1) และด้านการรับรู้ถึงประโยชน์ (X2) มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน เท่ากับ 0.341 และค่า 

Sig. เท่ากับ 0.000 ดังนั้นการยอมรับเทคโนโลยีของแอปพลิเคชัน DWR4THAI ด้านประสบการณ์ใน

การใช้เทคโนโลยี (X1) และด้านการรับรู้ถึงประโยชน์ (X2) มีความสัมพันธ์กัน 

 การยอมรับเทคโนโลยีของแอปพลิเคชัน DWR4THAI ด้านประสบการณ์ในการใช้เทคโนโลยี

(X1) และด้านความง่ายต่อการใช้งาน (X3) มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน เท่ากับ 0.156 และค่า 

Sig. เท่ากับ 0.089 ดังนั้นการยอมรับเทคโนโลยีของแอปพลิเคชัน DWR4THAI ด้านประสบการณ์ใน

การใช้เทคโนโลยี (X1) และด้านความง่ายต่อการใช้งาน (X3) มีความสัมพันธ์แบบไม่มีนัยส าคัญ        

ทางสถิติ             

 การยอมรับเทคโนโลยีของแอปพลิเคชัน DWR4THAI ด้านประสบการณ์ในการใช้เทคโนโลยี

(X1) และความตั้งใจใช้ในการใช้งาน ด้านสิ่งอ านวยความสะดวกในการใช้งาน (Y1) มีค่าสัมประสิทธิ์

สหสัมพันธ์เพียร์สัน เท่ากับ 0.179 และค่า Sig. เท่ากับ 0.051 ดังนั้นการยอมรับเทคโนโลยีของ     
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แอปพลิเคชัน DWR4THAI ด้านประสบการณ์ในการใช้เทคโนโลยี (X1) และความตั้งใจใช้ในการใช้งาน 

ด้านสิ่งอ านวยความสะดวกในการใชง้าน (Y1) มีความสัมพันธ์แบบไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ             

 การยอมรับเทคโนโลยีของแอปพลิเคชัน DWR4THAI ด้านประสบการณ์ในการใช้เทคโนโลยี

(X1) และความตั้งใจใช้ในการใช้งาน ด้านความคาดหวังในประสิทธิภาพ (Y2) มีค่าสัมประสิทธิ์

สหสัมพันธ์เพียร์สัน เท่ากับ 0.287 และค่า Sig. เท่ากับ 0.001 ดังนั้นการยอมรับเทคโนโลยีของ      

แอปพลิเคชัน DWR4THAI ด้านประสบการณ์ในการใช้เทคโนโลยี (X1) และความตั้งใจใช้ในการใช้งาน 

ด้านความคาดหวังในประสิทธิภาพ (Y2) มีความสัมพันธ์กัน             

 การยอมรับเทคโนโลยีของแอปพลิเคชัน DWR4THAI ด้านประสบการณ์ในการใช้เทคโนโลยี

(X1) และความตั้งใจใช้ในการใช้งาน ด้านความวิตกกังวลเกี่ยวกับการเทคโนโลยี (Y3) มีค่าสัมประสิทธิ์

สหสัมพันธ์เพียร์สัน เท่ากับ 0.230 และค่า Sig. เท่ากับ 0.011 ดังนั้นการยอมรับเทคโนโลยีของ      

แอปพลิเคชัน DWR4THAI ด้านประสบการณ์ในการใช้เทคโนโลยี (X1)  และความตั้งใจใช้ในการใช้

งาน ด้านความวิตกกังวลเกี่ยวกับการเทคโนโลยี (Y3) มีความสัมพันธ์กัน             

 การยอมรับเทคโนโลยีของแอปพลิเคชัน DWR4THAI ด้านการรับรู้ถึงประโยชน์ (X2) และ   

ด้านความง่ายต่อการใข้งาน (X3) มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน เท่ากับ 0.247 และค่า Sig. 

เท่ากับ  0.007 ดังนั้นการยอมรับเทคโนโลยีของแอปพลิเคชัน DWR4THAI ด้านการรับรู้ถึงประโยชน์ 

(X2) และด้านความง่ายต่อการใข้งาน (X3) มีความสัมพันธ์กัน            

 การยอมรับเทคโนโลยีของแอปพลิเคชัน DWR4THAI ด้านการรับรู้ถึงประโยชน์ (X2) และ   

ความตั้งใจใช้ในการใช้งาน ด้านสิ่งอ านวยความสะดวกในการใช้งาน (Y1) มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์

เพียร์สัน เท่ากับ 0.253 และค่า Sig. เท่ากับ 0.005 ดังนั้นการยอมรับเทคโนโลยีของแอปพลิเคชัน 

DWR4THAI ด้านการรับรู้ถึ งประโยชน์  (X2) และความตั้ งใจใช้ ในการใช้งาน ด้านสิ่ งอ านวย            

ความสะดวกในการใช้งาน (Y1) มีความสัมพันธ์กัน     

 การยอมรับเทคโนโลยีของแอปพลิเคชัน DWR4THAI ด้านการรับรู้ถึงประโยชน์ (X2) และ   

ความตั้งใจใช้ในการใช้งาน ด้านความคาดหวังในประสิทธิภาพ (Y2) มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์       

เพียร์สัน เท่ากับ 0.366 และค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ดังนั้นการยอมรับเทคโนโลยีของแอปพลิเคชัน 

DWR4THAI ด้านการรับรู้ถึงประโยชน์ (X2) และความตั้งใจใช้ในการใช้งาน ด้านความคาดหวัง          

ในประสิทธิภาพ (Y2) มีความสัมพันธ์กัน    

 การยอมรับเทคโนโลยีของแอปพลิเคชัน DWR4THAI ด้านการรับรู้ถึงประโยชน์ (X2) และ   

ความตั้งใจใช้ในการใช้งาน ด้านความวิตกกังวลเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยี  (Y3) มีค่าสัมประสิทธิ์
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สหสัมพันธ์เพียร์สัน เท่ากับ 0.142 และค่า Sig. เท่ากับ 0.123 ดังนั้นการยอมรับเทคโนโลยีของ      

แอปพลิเคชัน DWR4THAI ด้านการรับรู้ถึงประโยชน์ (X2) และความตั้งใจใช้ในการใช้งาน ด้าน      

ความวิตกกังวลเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลย ี(Y3) มีความสัมพันธ์แบบไม่มีนัยส าคัญทางสถิต ิ            

       การยอมรับเทคโนโลยีของแอปพลิเคชัน DWR4THAI ด้านความง่ายต่อการใช้งาน (X3) และ   

ความตั้งใจใช้ในการใช้งาน ด้านสิ่งอ านวยความสะดวกในการใช้งาน (Y1) มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์

เพียร์สัน เท่ากับ 0.271 และค่า Sig. เท่ากับ 0.003 ดังนั้นการยอมรับเทคโนโลยีของแอปพลิเคชัน 

DWR4THAIด้านความง่ายต่อการใช้งาน (X3) และความตั้งใจใช้ในการใช้งาน ด้านสิ่งอ านวย          

ความสะดวกในการใช้งาน (Y1) มีความสัมพันธ์กัน     

 ความตั้งใจใช้ในการใช้งาน ด้านสิ่ งอ านวยความสะดวกในการใช้งาน (Y1) และด้าน           

ความคาดหวังในประสิทธิภาพ (Y2) มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน เท่ากับ 0.501 และค่า Sig. 

เท่ากับ 0.000 ดังนั้นความตั้งใจใช้ในการใช้งาน ด้านสิ่งอ านวยความสะดวกในการใช้งาน (Y1) และ

ด้านความคาดหวังในประสิทธิภาพ (Y2) มีความสัมพันธ์กัน     

 ความตั้งใจใช้ในการใช้งาน ด้านสิ่งอ านวยความสะดวกในการใช้งาน (Y1) และด้านความวิตก

กังวลเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยี (Y3) มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน เท่ากับ 0.244 และค่า Sig. 

เท่ากับ 0.007 ดังนั้นความตั้งใจใช้ในการใช้งาน ด้านสิ่งอ านวยความสะดวกในการใช้งาน (Y1) และ

ด้านความวิตกกังวลเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยี (Y2) มีความสัมพันธ์กัน      

 ความตั้งใจใช้ในการใช้งาน ด้านความคาดหวังในประสิทธิภาพ (Y2) และด้านความวิตกกังวล

เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยี (Y3) มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน เท่ากับ 0.192 และค่า Sig. เท่ากับ 

0.036 ดังนั้นความตั้งใจใช้ในการใช้งาน ด้านความคาดหวังในประสิทธิภาพ (Y2) และด้านความวิตก

กังวลเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยี (Y3) มีความสัมพันธ์กัน 
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ตารางที่ 13 สหสัมพันธ์คาโนนิคอลระหว่างชุดตัวแปรการยอมรับเทคโนโลยีของแอปพลิเคชัน 
DWR4THAI และความตั้งใจใช้ในการใช้งานแอปพลิเคชัน DWR4THAI 
 

 Canonical 
Correlation 

(Rc) 

Square 
Correlation 

(Rc
2) 

  
Eigenvalues 

 
df 

 
p-value 

1 0.477 0.227 0.744 0.294 9 0.000 
2 0.157 0.024 0.964 0.025 4 0.383 
3 0.105 0.011 0.988 0.111 1 0.258 

**มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

 จากตารางที่ 13 พบว่า ค่าสัมพันธ์คาโนนิคอลระหว่างชุดตัวแปรการยอมรับเทคโนโลยีของ

แอปพลิเคชัน DWR4THAI และความตั้งใจใช้ในการใช้งานแอปพลิเคชัน DWR4THAI มีฟังชัน           

คาโนนิคอล 3 ฟังก์ชัน ฟังก์ชันที่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ทั้งที่ผู้วิจัยเลือกพิจารณาฟังก์ชันที่ 

1 ทั้งนี้พิจารณาจากช่วงเกณฑ์คือ อยู่ในช่วง 0.30 – 0.50 หมายถึง มีขนาดความสัมพันธ์ปานกลาง 

0.51 – 0.70 หมายถึง มีขนาดความสัมพันธ์สูง และ 0.71 – 1.00 หมายถึง มีขนาดความสัมพันธ์สูง

มาก (เมธาสิทธิ์ ธัญรัตนศรีสกุล, 2559) โดยฟังก์ชันที่ 1 มีค่าสัมพันธ์คาโนนิคอล เท่ากับ 0.477 และ   

มีค่า (Rc
2) เท่ากับ 0.227 แสดงว่ามีความแปรปรวนร่วมกันระหว่างตัวแปรคาโนนิคอลท านาย 

(Predictor Composite) กับตัวแปรคาโนนิคอลเกณฑ์ (Criterion Composite) อยู่ร้อยละ 22.70 

และส าหรับคาโนนิคอลฟังก์ชันที่  2 และ 3 มีค่าสัมพัธ์คาโนนิคอล เท่ากับ 0.157 และ 0.105 

ตามล าดับ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wilks’ 
Lambda 

Canonical 

Function 
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ตารางที่ 14 ค่าสัมประสิทธิ์คาโนนิคอลมาตรฐานและสัมประสิทธิ์โครงสร้างระหว่างชุดตัวแปรฟังก์ชั่น
ที่ 1 
 

  

  
ด้านประสบการณ์ในการใช้เทคโนโลย ี -0.690 
ด้านการรับรู้ถึงประโยชน์ -0.769 
ด้านความง่ายต่อการใช้งาน -0.656 
  
ด้านสิ่งอ านวยความสะดวกในการใช้งาน -0.696 
ด้านความคาดหวังในประสิทธิภาพ -0.875 
ด้านความวิตกกังวลเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยี -0.586 

 

 จากตารางที่ 14 พบว่า ค่าสหสัมพันธ์คาโนนิคอลที่มีความหมายเชิงสถิติ คือ ความสัมพันธ์

ระหว่างตัวแปรคาโนนิคอลฟังก์ชันที่ 1 เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์โครงสร้าง พบว่า ค่าน้ าหนัก      

คาโนนิคอลของชุดตัวแปรการยอมรับเทคโนโลยีของแอปพลิเคชัน DWR4THAI ที่มีค่าน้ าหนักสูงที่สุด 

คือ ด้านการรับรู้ถึงประโยชน์ รองลงมา คือ ด้านประสบการณ์ในการใช้เทคโนโลยี และด้านความง่าย

ต่อการใช้งาน ตามล าดับ และค่าน้ าหนักชุดตัวแปรความตั้งใจใช้ในการใช้งานแอปพลิเคชัน 

DWR4THAI ที่มีค่าน้ าหนักสูงที่สุด คือ ด้านความคาดหวังในประสิทธิภาพ รองลงมา คือ  ด้านสิ่ง

อ านวยความสะดวกในการใช้งาน และด้านความวิตกกังวลเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยี ตามล าดับ               

 จากความสัมพันธ์ดังกล่าว สามารถน ามาเขียนเป็นโมเดลสหสัมพันธ์คาโนนิคอลระหว่าง      

การยอมรับเทคโนโลยีของแอปพลิเคชัน DWR4THAI กับความตั้งใจใช้ในการใช้งานแอปพลิเคชัน 

DWR4THAI ได้ดังภาพที่ 4 

 

 

  

      

 

ชุดตัวแปรการยอมรับเทคโนโลยีของแอปพลิเคชนั DWR4THAI 

ตัวแปร 

ชุดตัวแปรความตั้งใจใชใ้นการใช้งานแอปพลเิคชัน DWR4THAI 

ค่าสัมประสิทธิโ์ครงสร้าง 
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ภาพที่ 4 โมเดลสหสมัพันธ์คาโนนิคอลระหว่างการยอมรับเทคโนโลยีของแอปพลิเคชัน DWR4THAI ที่
มีต่อความต้ังใจใช้ในการใช้งานแอปพลิเคชัน DWR4THAI 

 

 จากภาพที่  4 กล่าวได้ว่า ตัวแปรคาโนนิคอลการยอมรับเทคโนโลยีของแอปพลิเคชัน 

DWR4THAI กับความตั้งใจใช้ในการใช้งานมีความสัมพันธ์ปานกลาง โดยค่าน้ าหนักคาโนนิคอล        

ชุดตัวแปรการยอมรับเทคโนโลยีของแอปพลิเคชัน DWR4THAI ที่มีค่าน้ าหนักสูงที่สุด คือ ด้าน        

การรับรู้ถึงประโยชน์ รองลงมา คือ ด้านประสบการณ์ในการใช้เทคโนโลยี และด้านความง่ายต่อ     

การใช้งาน ตามล าดับ และค่าน้ าหนักชุดตัวแปรความตั้งใจใช้ในการใช้งานแอปพลิเคชัน DWR4THAI 

ที่มีค่าน้ าหนักสูงที่สุด คือ ด้านความคาดหวังในประสิทธิภาพ รองลงมา คือ ด้านสิ่งอ านวยความ

สะดวกในการใช้งาน และด้านความวิตกกังวลเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยี ตามล าดับ แสดงให้เห็นว่า               

การวิเคราะห์ค่าสหสัมพันธ์คาโนนิคอลระหว่างตัวแปรการยอมรับเทคโนโลยีของแอปพลิเคชัน 

DWR4THAI 3 ด้าน และความตั้งใจใช้ในการใช้งานแอปพลิเคชัน DWR4THAI 3 ด้าน ได้ฟังก์ชัน      

คาโนนิคอล 1 ฟังก์ชัน โดยฟังก์ชันคาโนนิคอลมีระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 หมายความว่า 

ชุดตัวแปรการยอมรับเทคโนโลยีของแอปพลิเคชัน DWR4THAIกับชุดตัวแปรความตั้งใจใช้ในการใช้

งานแอปพลิเคชัน DWR4THAI มีนัยส าคัญทางสถิติโดยมีค่าสหสัมพันธ์คาโนนิคอล (Rc) เท่ากับ 0.477 

 

ตอนที่ 2 การวิจัยเชิงคุณภาพ 

 จะเห็นได้ว่า ชุดตัวแปรความตั้งใจใช้ในการใช้งานแอปพลิเคชัน DWR4THAI ในด้านความ

วิตกกังวลเกี่ยวกับการใช้งานมีค่าน้ าหนักน้อยที่สุด เท่ากับ -0.586 นั่นหมายความว่า ประเด็นที่ต้อง

ไปสนทนากลุ่มกับเกษตรกร คือ เรื่องความวิตกกังวลเกี่ยวกับการใช้งาน เพื่อให้ทราบถึงความวิตก

ด้านความวิตกกงัวล

เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยี 

 

ด้านความคาดหวงั 

ในประสิทธิภาพ 

 

ด้านสิง่อ านวยความ

สะดวกในการใช้งาน 
ด้านประสบการณใ์น

การใช้เทคโนโลย ี

ด้านการรับรู ้

ถึงประโยชน ์

 
ด้านความงา่ยต่อ 

การใช้งาน 

 

การยอมรับเทคโนโลยี  
ของแอปพลิเคชัน 

DWR4THAI 

ความตัง้ใจใช้         
ในการใช้งาน 

(Rc) = 0.477 
  -0.690 

  -0.656 

  -0.769 

 -0.696  

 -0.875  

 -0.586  
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กังวลเกิดขึ้นหลังการใช้งานแอปพลิเคชัน DWR4THAI ซึ่งผลจากการวิจัยเชิงปริมาณท าให้ผู้วิจัยมี

ค าถามจ านวน 3 ข้อ ดังต่อไปนี ้

 1. คุณมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับการใช้งานของแอปพลิเคชัน DW4THAI ในเรื่องอะไรบ้าง  

 2. คุณลักษณะใดบ้างที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้งานแอปพลิเคชัน DW4THAI 

 3. มีหรือพบปัญหาอะไรบ้างในการใช้งานแอปพลิเคชัน DW4THAI 

 ส่วนที่  5 ผลการวิเคราะห์การสัมภาษณ์ สภาพการใช้งานแอปพลิเคชัน DWR4THAI           

ของเกษตรกรจังหวัดนนทบุรีในด้านวัตถุประสงค์ในการใช้งาน เนื้อหาข้อมูล รูปแบบข้อมูลที่ใช้       

และปัญหาการใช้งานในแอปพลิเคชัน DWR4THAI เพื่อที่จะสร้างความยั่งยืนต่อไป 

 รายละเอียดการสรุปบทสัมภาษณ์ ดังนี้ 

 จากการสัมภาษณ์ค าถามข้อที่ 1  พบว่า เกษตรกรมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับการใช้งานของ

แอปพลิเคชัน DWR4THAI ทางด้านการพยากรณ์ระดับน้ า ด้านปัญหาในการใช้งาน ด้านการแจ้ง

เตือนข่าวสาร และด้านข้อมูลที่ไม่อัปเดต เป็นต้น ดังนั้นหากกรมทรัพยากรน้ ามุ่งเน้นให้เกษตรกรหรือ

กลุ่มผู้ใช้งานได้ใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ควรที่จะมีการพยากรณ์ ระดับที่แม่นย า มีการแจ้ง

เตือนที่ถูกต้อง มีการอัปเดตข่าวสารทุกวันและมีการใช้งานที่ง่ายจนท าให้ผู้ใช้งานหรือเกษตรกรเกิด

ความพึงพอใจในด้านความง่ายต่อการใช้งานอีกด้วย 

 จากการสัมภาษณ์ค าถามข้อที่  2 พบว่า ในการตัดสินใจที่ เลือกใช้งานแอปพลิเคชัน 

DWR4THAI เกษตรกรมีการใช้งานเพื่อติดตามการพยากรณ์สถานการณ์น้ า ระดับน้ าในแหล่งน้ าและ

คลองต่างๆที่ใกล้เคียงกับเกษตรกรหรือผู้ใช้งาน มีเนื้อหาข้อมูลที่ครบถ้วนมากกว่าแอปพลิเคชันอื่นๆ 

และมีการอัปเดตที่เร็ว ดังนั้นเกษตรที่ใช้งานเทคโนโลยีแอปพลิเคชัน DWR4THAI นี้จะสามารถรับรู้

ข่าวสารเกี่ยวกับสถานการณ์น้ าหรือสภาพอากาศได้ตลอดเวลา สามารถเตรียมเก็บผลผลิตได้ทันท่วงที

หากเกิดสถานการณ์อุทกภัย เมื่อมีสถานการณ์น้ าที่ผิดปกติ เกษตรกรหรือกลุ่มผู้ใช้งานสามารถแจ้ง

เหตุการณ์ให้กับกรมทรัพยากรน้ าได้รับรู้เกี่ยวกับระดับน้ าที่ใกล้ เคียงกับพื้นที่ทางการเกษตรของ

เกษตรกรหรือกลุ่มผู้ใช้งานได้อีกด้วย  

 จากการสัมภาษณ์ค าถามข้อที่ 3 พบว่า ส่วนใหญ่ไม่พบปัญหาในการใช้งาน สามารถใช้งาน

เทคโนโลยีแอปพลิเคชัน DWR4THAI ได้ตามปกติ ส่วนทางด้านปัญหาที่พบในการใช้งาน คือ มีการ

โหลดข้อมูลข่าวสารที่ค่อนข้างนาน ปัญหาทางด้านการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต เพราะแอปพลิเคชันนี้

จ าเป็นต้องมีสัญญาณอินเทอร์เน็ตในการดูและติดตามสถานการณ์ระดับน้ า ทางด้านตรงพิกัดจาก

สถานที่ ซึ่งอาจไม่ตรงกับที่อยู่ของเกษตรกร อาจท าให้ได้รับข้อมูลที่ผิดพลาด และทางด้านแผนที่
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ออนไลน์ ซึ่งอาจไม่ตรงกับที่อยู่ของเกษตรกรๆจึงจ าเป็นที่จะต้องเลื่อนต าแหน่งที่อยู่เอง เพื่อที่จะดู

และติดตามข้อมูลข่าวสารของแหล่งน้ าที่ใกล้เคียงในพื้นที่นั้นๆ 

 

ตารางที่ 15 ค าถามในการสมัภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้าง 
ค าถามวิจัยข้อที่ 1: คุณมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับการใช้งานของแอปพลิเคชัน DWR4THAI ในเรื่อง

อะไรบ้าง 

คนที่ 1 
A 

คนที่ 2 
B 

คนที ่3 
C 

คนที่ 4 
D 

คนที ่5 
E 

ตอนที่ผมใช้แอปฯนี้

นะ ก็กังวลเรื่องระดับ

น้ า ไม่รู้นะว่าระดับ

น้ ามันสูงขึ้นหรือ

ลดลงยังไง จริง

หรือไม่จริง ผมก็ไม่รู้ 

แต่ผมก็ดูติดตามมัน 

นี่แหละ เพราะ ว่ามัน

ง่ายและสะดวกใน

การติดตาม 

อันที่จริง ก็กังวล

หลายๆ เรื่องนะคะ แต่

เราก็ดูตามหลักความ

เป็นจริง ออกไปดูแหล่ง

น้ าเลยค่ะ ตอนช่วงหลัง

ฝนตก 

กังวลสัญญาณ

อินเทอร์เน็ต เพราะ

เดี๋ยวนี้ อะไรๆ ก็มี

อินเทอร์เน็ต โทรศัพท์

ผมต้องเชื่อมต่อไวไฟ 

ถึงจะสามารถใช้งาน

แอปฯ นี้ได้ แล้วก็

ข้อมูลโหลดนานนิด

หน่อย 

ก็มีเชื่อบ้าง ไม่เชื่อบ้าง

ครับ แล้วก็ตรงข้อมูลก็

อาจมีการลังเลนิด

หน่อยข้อมูลข่าวสาร

เขามีเยอะนะ น่าจะอัป

เดตทุกวันนะครับ 

กังวลเหมือนกัน การ

แจ้งเตือนที่ผิดแต่ก็ดู

แหล่งน้ าจริงๆเลยนะ 

แล้วก็เอามาเปรียบ 

เทียบ 

 

คนที่ 6 
F 

คนที่ 7 
G 

คนที่ 8 
H 

คนที่ 9 
I 

คนที่ 10 
J 

มีความสับสนนะ ตรง

แผนที่ออนไลน์ คือ

มันจะต้องตรงที่อยู่

กับเราบางทีหมุดอยู่

ตรงไหนไม่รู้ ท าให้ดู

แหล่งน้ าผิดที่ 

ดูแล้วยังงงๆ บางทีก็ให้

ลูกชายดูให้ บอก

รายละเอียดต่างๆ แต่

ส่วนมาก 

ก็ติดตามสภาพอากาศ

ทางทีว ี

เมื่อก่อนการพยากรณ์

อากาศต้องติดตามทาง

ทีวีนะ แต่สมัยนี้มี

เทคโนโลยีสามารถ

ติดตามในนี้ได้ เรื่อง

แบบนี้ มันก็ตรงบ้าง ไม่

ตรงบ้าง แต่ก็ไม่เป็นไร

เพราะยังไงผมก็ต้อง

ดูแลพ้ืนที่ทางการ

เกษตรเองอยู่แล้ว 

พี่คิดว่า ก็แอบกังวลนะ

ที่ข้อมูลไม่อัปเดต อ่ะ 

แต่พี่ก็คิดว่า น้อยนะถ้า

เกิดเหตุการณ์แบบนี้ 

หน่วยงานคงไม่ปล่อย

ให้ข้อมูลข่าวสารไม่อัป

เดตหรอก เท่าที่พี่ใช้นะ 

ก็มีข้อมูลข่าวสารทุกวัน

นะ 

มันเป็นเรื่องปกตินะ 

ทางที่ดีเราก็ติดตาม

แหล่งน้ าเองเลย สังเกตุ

เอง เปรียบเทียบเอง 

อะไรแบบนี้หรือไม่ก็ดู

ข่าวหลายๆ  

ที่ที่เกี่ยวกับ

สถานการณ์น้ าค่ะ 
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ค าถามวิจัยข้อที่ 2: คุณลักษณะใดบ้างที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้งานแอปพลิเคชัน DW4THAI 

คนที่ 1 
A 

คนที่ 2 
B 

คนที ่3 
C 

คนที่ 4 
D 

คนที ่5 
E 

เรื่องของการใช้งาน 

มันมีการพยากรณ์

สถานการณ์น้ า ระดับ

น้ าในแหล่งและคลอง

ต่างๆ ซึ่งอันที่จริง ผม

เอาไว้ใช้ดูระดับน้ าใน

แหล่งน้ าที่ใกล้บ้าน

ผม 

มันมีเนื้อหาครบถ้วน

มากกว่า แอปฯ อื่นอีก

นะที่เกี่ยวกับ         

การติดตามสถานการณ์ 

พี่เลยใช้แอปฯ เนี่ยใน

การดูแลพื้นที่ทางการ

เกษตรของพ่ี 

เรื่องการติดตามระดับ

น้ า เดี๋ยวนี้เทคโนโลยี

มันอัปเดตเร็วกว่าทาง

ทีวี  ถ้ายิ่งรู้ว่าน้ ามา

เมื่อไร เราก็ยิ่งเตรียม

ตัวได้ทัน 

การติดตามระดับน้ า 

เพราะว่า มันเป็น 

แอปฯ ที่ค่อนข้าง

น่าเชื่อถืออยู่นะ 

มันมีระดับน้ าที่อัปเดต

ทุกวัน ซึ่งเราก็สามารถ

คาดการณ์ได้ เพื่อ

ป้องกันน้ าท่วมในพื้นที่

การเกษตร 

 

คนที่ 6 
F 

คนที่ 7 
G 

คนที่ 8 
H 

คนที่ 9 
I 

คนที่ 10 
J 

ผมใช้ดูสภาพอากาศ

ในแต่ละวัน มัน

สามารถพยากรณ์

อากาศล่วงหน้าได้ 7 

วัน อ่อ และก็ยังมี

ข้อมูลปริมาณน้ าให้

เราดูอีกด้วย 

การติดตามน้ าในแหล่ง

น้ าคลองต่างๆ ที่

ค่อนข้างสะดวกใน

ติดตาม 

พื้นที่ทางการเกษตรที่

ท าอยู่นี้ มันใกล้กับ

แหล่งน้ า แอปฯเนี่ยจะ

เป็นตัวบอกระดับน้ าว่า

มีปริมาณน้ าเท่าไร แล้ว

เราก็สามารถคาดการณ์

สถานการณ์น้ าในพื้นที่

นั้นได้ 

ดู ติดตามระดับน้ า คือ

ไม่อยากให้น้ าท่วมใน

พื้นที่การเกษตรค่ะ 

ก็ติดตามระดับน้ า

เช่นกันค่ะ แล้วก็ดู

ข้อมูลข่าวสารในแอปฯ  
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ค าถามวิจัยข้อที่ 3: มีหรือพบปัญหาอะไรบ้างในการใช้งานแอปพลิเคชัน DW4THAI   

คนที่ 1 
A 

คนที่ 2 
B 

คนที ่3 
C 

คนที่ 4 
D 

คนที ่5 
E 

ไม่พบปัญหาครับ ใช้

งานได้ปกติ 

แค่บางปัญหานะคะ ก็

คือ มันมีการโหลด

ข้อมูลที่นาน เช่น 

ข้อมูลข่าวสารค่ะ บาง

ทีเราอยากจะดูข้อมูล

เกี่ยวกับน้ าคลอง 

น้ าฝน เฉยๆอ่ะค่ะ 

มีครับ ปัญหา คือ

โทรศัพท์ของผมมีการ

เชื่อมต่อไวไฟที่บ้านนะ 

แต่ถ้าออกจากบ้าน

เมื่อไหร่แล้วก็ไม่

สามารถเชื่อม

อินเตอร์เน็ตได้ 

ไม่พบปัญหาใดๆเลย

ครับ 

ไม่มีปัญหาครับ ใช้งาน

ได้ตามปกต ิ

 

คนที่ 6 
F 

คนที่ 7 
G 

คนที่ 8 
H 

คนที่ 9 
I 

คนที่ 10 
J 

อ่อ มีตรงแจ้งเหตุ 

ตรงพิกัดจากสถานที่ 

คือมันไม่ตรงกับที่อยู่

(บางครั้งนะ) แต่

บางครั้งก็ตรงตามที่

อยู ่

ไม่มีครับ ใช้งานได้ปกติ ไม่พบปัญหาครับ 

สามารถใช้งานได้ 

ไม่พบปัญหาค่ะ ใช้งาน

ได้ตาม ปกติ 

มีตรงแผนที่ออนไลน์จ่ะ 

บางครั้งก็ตรงตามที่อยู่ 

บางครั้งก็ไม่ตรงนะ 

ต้องเลื่อนต าแหน่งที่อยู่

เอง เพื่อที่จะดูข้อมูล

แหล่งน้ าที่ใกล้เคียง

อ่ะจ่ะ 
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ตอนที่ 3 การเชื่อมโยงระหวา่งการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ  

 สรุปรวมผลการเชื่อมโยงระหว่างการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ 

 1. การยอมรับเทคโนโลยีของแอปพลิเคชัน DWR4THAI ในด้านการรับรู้ถึงประโยชน์ 

เกษตรกรมีการใช้งานเพื่อติดตามสถานการณ์ระดับน้ า ติดตามสภาพภูมิอากาศ และติดตามข้อมูล

ปริมาณน้ าฝนย้อนหลัง ซึ่งท าให้เกษตรกรเกิดการยอมรับเทคโนโลยีในด้านการใช้งานนั้น และส่งผลให้

เกษตรกรเกิดความรู้ เกิดประสบการณ์ในการใช้เทคโนโลยี เกิดความเข้าใจของข้อมูลข่าวสารภายใน

แอปพลิเคชัน DWR4THAI เพราะข้อมูลข่าวสารที่เกษตรกรรับรู้ จะเป็นประโยชน์ในด้านการป้องกัน

อุทกภัยในพื้นที่ทางการเกษตร อีกทั้งท าให้ผลผลิตมีการเติบโตจากการที่เกษตรกรมีการป้องกันจาก

อุทกภัย ซึ่งผลผลิตนี้สามารถสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรต าบลล าโพ อ าเภอบางบัวทอง จังหวัด

นนทบุรไีด้ดีอีกด้วย 

 2. ด้านความตั้งใจใช้ในการใช้งาน ในด้านความคาดหวังในประสิทธิภาพ เกษตรกรมี        

ความคาดหวังของแอปพลิเคชัน DWR4THAI ในการให้ข้อมูลที่ถูกต้องและชัดเจน เพราะข้อมูลเหล่านี้     

จะท าให้เกษตรกรมีการรับรู้สถานการณ์ระดับน้ าในพื้นที่นั้นๆ ส่งผลให้เกษตรกรมีใช้งานที่ง่ายและ     

มีความสะดวกในการใช้งาน อีกทั้งหากข้อมูลมีความถูกต้องและแม่นย ามากขึ้น สามารถท าให้ลด

ความวิตกกังวลเกี่ยวกับการใช้งานของเกษตรกรลงได้และยังท าให้เกษตรกรหรือกลุ่มผู้ใช้งานได้มีการ

ใช้งานแอปพลิเคชัน DWR4THAI น้ีเพิ่มมากยิ่งขึ้นอีกด้วย  

 3. จากการสนทนากลุ่มเกษตรกรมีการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับสถานการณ์

น้ า แต่ในขณะเดียวกันเกษตรกรก็ยังคงเกิดความสับสน ไม่เข้าใจในการใช้งานเทคโนโลยี ซึ่งจากการ

ใช้งานแอปพลิเคชันนี้ของกลุ่มเกษตรกร หากเกษตรกรมีการใช้งานที่มากก็อาจส่งผลให้ช่วยลด     

ความวิตกกังวลลงได้ ทั้งนี้กรมทรัพยากรน้ าควรตระหนักถึงกลุ่มผู้ใช้งานหรือเกษตรกรให้มากขึ้นโดยที่

จะท าให้ลดความวิตกกังวลลง เพื่อให้เกษตรกรในชุมชนได้มีการใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและ

ส่งผลให้เกิดความยั่งยืนของแอปพลิเคชัน DWR4THAI ที่มีการใช้งานเพิ่มมากขึ้น 

 ดังนั้น การใช้งานเทคโนโลยีแอปพลิเคชัน DWR4THAI จึงมีความส าคัญกับกลุ่มเกษตรกร

หรือกลุ่มผู้ใช้งาน เพราะเทคโนโลยีแอปพลิเคชันนี้มีการติดตามสถานการณ์น้ า จึงมีประโยชน์อย่าง

มากต่อพื้นที่ทางการเกษตรและพื้นที่อื่นๆ ที่กลุ่มเกษตรกรหรือกลุ่มผู้ใช้งานสามารถเตรียมตัว        

การป้องกันอุทกภัยได้อย่างทันท่วงที ไม่ให้น้ ามาท าลายผลผลิตและรายได้ต่างๆ อีกทั้งหน่วยงาน          

กรมทรัพยากรน้ าได้มีกระบวนการในการส่งเสริมศักยภาพการจัดการความยั่งยืนอย่างเป็นระบบ       

มีความตระหนักถึงความส าคัญในการรับผิดชอบต่อผู้ใช้งานเพิ่มมากขึ้น มีก ารพัฒนากลไกและ
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เครื่องมือการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าแบบบูรณาการโดยการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน เพื่อให้

เกษตรกรหรือกลุ่มผู้ใช้งานในพื้นที่ชุมชนต่างๆในจังหวัดนนทบุรีได้เกิดผลผลิตที่ดี มีรายได้เข้ามาและ

ให้เกิดความยั่งยืนในการพัฒนาชุมชนจากการใช้งานเทคโนโลยีแอปพลิเคชัน  DWR4THAI ที่มี

ประสิทธิภาพต่อไปในอนาคต 
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บทที่ 5 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
 การศึกษาวิจัยเรื่อง ความสัมพันธ์คาโนนิคอลของการยอมรับเทคโนโลยีแอปพลิเคชัน 

DWR4THAI และความตั้งใจใช้ในการใช้งานของเกษตรกรในจังหวัดนนทบุรีต่อการพัฒนาชุมชน      

อย่างยั่งยืน โดยมีวัตุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์คาโนนิคอลของการยอมรับเทคโนโลยี       

แอปพลิเคชัน DWR4THAI และความตั้งใจใช้ในการใช้งานของเกษตรกรในจังหวัดนนทบุรี และ        

เพื่อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาแอปพลิเคชัน DWR4THAI ให้เกิดการใช้งานอย่างยั่งยืน 

 การวิจัยครั้งนี้  เป็นการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือแบบผสมผสาน         

(Mixed Methods) โดยการวิจัยเชิงปริมาณใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือใน     

การเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง คือ เกษตรกรในจังหวัดนนทบุรี โดยมีการกระจาย

แบบสอบถามออกไป 150 ชุด และได้รับกลับคืนมาจ านวน 120 ชุด  วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหา

ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง        

การยอมรับเทคโนโลยีของแอปพลิเคชัน DWR4THAI กับความตั้งใจใช้ในการใช้งานแอปพลิเคชัน 

DWR4THAI ด้วยสถิติสหสัมพันธ์เพียร์สัน (Pearson’s correlation) และอธิบายความสัมพันธ์

ระหว่างการยอมรับเทคโนโลยีของแอปพลิเคชัน  DWR4THAI กับความตั้งใจใช้ในการใช้งาน           

แอปพลิเคชัน DWR4THAI ด้วยสถิติสหสัมพันธ์คาโนนิคอล ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

โดยเกณฑ์ในการคัดเลือกค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์คาโนนิคอลของตัวแปรจากการพิจารณาเกณฑ์ที่

ตัวแปร มีค่าสัมประสิทธิ์โครงสร้าง (Structure Coefficients) มีค่าสัมบูรณ์  (Absolute Value) 

มากกว่าหรือเท่ากับ |0.60| ขึ้นไป การวิจัยเชิงคุณภาพใช้แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง โดยผู้ให้ข้อมูล

หลักใช้การสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เป็นเกษตรกรในต าบลล าโพ อ าเภอบางบัวทอง 

จังหวัดนนทบุรี จ านวน 10 คน เนื่องจากต าบลแห่งนี้เป็นที่ราบลุ่มใกล้กับคลองและแหล่งน้ า ซึ่งได้รับ

ผลกระทบจากอุทกภัยในปี พ.ศ. 2554 เป็นเหตุให้ผู้วิจัยสนใจเกษตรกรในต าบลแห่งนี้ อีกทั้งเป็นผู้ที่

สามารถให้ข้อมูลเชิงลึกได้เป็นอย่างด ีซึ่งผู้วิจัยขอน าเสนอผลการศึกษาตามล าดับ ดังนี ้
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สรุปผลการวิจยั 

 การศึกษาเรื่อง ความสัมพันธ์คาโนนิคอลของการยอมรับเทคโนโลยีแอปพลิ เคชัน 

DWR4THAI และความตั้งใจใช้ในการใช้งานของเกษตรกรในจังหวัดนนทบุรีต่อการพัฒนาชุมชน      

อย่างยั่งยืน สรุปผลการวิจัยได้ ดังนี ้

 1. สรุปผลการวิเคราะห์การยอมรับเทคโนโลยีของแอปพลิเคชัน DWR4THAI โดยพิจารณา

จากระดับความเห็นแล้ว พบว่า ด้านความง่ายต่อการใช้งาน มีระดับความเห็นมากที่สุด รองลงมา คือ 

ด้านประสบการณ์ในการใช้เทคโนโลยี และด้านการรับรู้ถึงประโยชน์ ตามล าดับ โดยมีรายละเอียด

ดังนี ้

   1.1 การยอมรับเทคโนโลยีของแอปพลิเคชัน DWR4THAI ด้านความง่ายต่อการใช้

งาน เมื่อพิจารณาความเห็นโดยรวมแล้ว อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย (x̅) เท่ากับ 4.08 และค่า

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.287 

  1.2 การยอมรับเทคโนโลยีของแอปพลิเคชัน DWR4THAI ด้านประสบการณ์ใน     

การใช้เทคโนโลยี เมื่อพิจารณาความเห็นโดยรวมแล้ว อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย (x̅) เท่ากับ 

4.00 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.382 

  1.3 การยอมรับเทคโนโลยีของแอปพลิเคชัน DWR4THAI ด้านการรับรู้ถึงประโยชน์                   

เมื่อพิจารณาความเห็นโดยรวมแล้ว อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย (x̅) เท่ากับ 3.95 และค่าส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.368 

 2. สรุปผลการวิเคราะห์ความตั้งใจใช้ในการใช้งานแอปพลิเคชัน DWR4THAI โดยพิจารณา

จากระดับความเห็นแล้ว พบว่า ด้านความคาดหวังในประสิทธิภาพ มีระดับความเห็นมากที่สุด 

รองลงมา คือ ด้านความวิตกกังวลเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยี และด้านสิ่งอ านวยความสะดวกในการใช้

งาน ตามล าดับ โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

  2.1 ความตั้งใจใช้ในการใช้งานแอปพลิเคชัน DWR4THAI ด้านความคาดหวังใน

ประสิทธิภาพเมื่อพิจารณาความเห็นโดยรวมแล้ว อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย (x̅) เท่ากับ 3.75 

และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.421 

  2.2 ความตั้งใจใช้ในการใช้งานแอปพลิเคชัน DWR4THAI ด้านความวิตกกังวล

เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยี เมื่อพิจารณาความเห็นโดยรวมแล้ว อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย (x̅) 

เท่ากับ 3.60 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.329 
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  2.3 ความตั้งใจใช้ในการใช้งานแอปพลิเคชัน DWR4THAI ด้านสิ่งอ านวยความ

สะดวกในการใช้งาน เมื่อพิจารณาความเห็นโดยรวมแล้ว อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย (x̅) เท่ากับ 

3.51 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.474 

 3. สรุปผลการวิเคราะห์สหสัมพันธ์คาโนนิคอลระหว่างการยอมรับเทคโนโลยีของ             

แอปพลิเคชัน DWR4THAI และความตั้งใจใช้ในการใช้งานแอปพลิเคชัน DWR4THAI ของเกษตรกรใน

จังหวัดนนทบุรี โดยมีรายละเอียดดังนี ้

  3.1 ตัวแปรคาโนนิคอลของการยอมรับเทคโนโลยีของแอปพลิเคชัน DWR4THAI 

และความตั้งใจใช้ในการใช้งานแอปพลิเคชัน DWR4THAI มีความสัมพันธ์ปานกลาง โดยค่าน้ าหนัก    

คาโนนิคอลของชุดตัวแปรการยอมรับเทคโนโลยีของแอปพลิเคชัน DWR4THAI ที่มีค่าน้ าหนักสูงที่สุด 

คือ ด้านการรับรู้ถึงประโยชน์ รองลงมา คือ ด้านประสบการณ์ในการใช้เทคโนโลยี และด้านความง่าย

ต่อการใช้งาน ตามล าดับ และค่าน้ าหนักชุดตัวแปรความตั้งใจใช้ในการใช้งานแอปพลิเค ชัน 

DWR4THAI ที่มีค่าน้ าหนักสูงที่สุด คือ ด้านความคาดหวังในประสิทธิภาพ รองลงมา คือ ด้านสิ่ง

อ านวยความสะดวกในการใช้งาน และ ด้านความวิตกกังวลเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยี ตามล าดับ  

แสดงให้เห็นว่า การวิเคราะห์ค่าสหสัมพันธ์คาโนนิคอลระหว่างตัวแปรการยอมรับเทคโนโลยีของ   

แอปพลิเคชัน DWR4THAI 3 ด้าน และความตั้งใจใช้ในการใช้งานแอปพลิเคชัน DWR4THAI 3 ด้าน 

ได้ฟังก์ชันคาโนนิคอล 1 ฟังก์ชัน โดยฟังก์ชันคาโนนิคอลมีระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

หมายความว่า ชุดตัวแปรการยอมรับเทคโนโลยีของแอปพลิเคชัน DWR4THAIกับชุดตัวแปร         

ความตั้งใจใช้ในการใช้งานแอปพลิเคชัน DWR4THAI มีนัยส าคัญทางสถิติโดยมีค่าสหสัมพันธ์          

คาโนนิคอล (Rc) เท่ากับ 0.477 

 4. สรุปผลการวิเคราะห์การสัมภาษณ์ในด้านวัตถุประสงค์เพื่อเสนอแนะแนวทางการพัฒนา

แอปพลิเคชัน DWR4THAI ให้เกิดการใช้งานอย่างยั่งยืน โดยมีรายละเอียดดังนี ้

  4.1 การยอมรับเทคโนโลยีของแอปพลิเคชัน DWR4THAI ในด้านการรับรู้ถึง

ประโยชน์ เกษตรกรมีการใช้งานเพื่อติดตามสถานการณ์ระดับน้ า ติดตามสภาพภูมิอากาศ และ

ติดตามข้อมูลปริมาณน้ าฝนย้อนหลัง ซึ่งท าให้เกษตรกรเกิดประสบการณ์ในการยอมรับเทคโนโลยี    

ในด้านการใช้งานนั้น และส่งผลให้เกษตรกรเกิดความรู้ ความเข้าใจของข้อมูลข่าวสารภายใน         

แอปพลิเคชัน DWR4THAI เพราะข้อมูลข่าวสารที่เกษตรกรรับรู้ จะเป็นประโยชน์ในด้านการป้องกัน

อุทกภัยในพื้นที่ทางการเกษตรและยังท าให้ผลผลิตมีการเติบโตจากการที่ป้องกันอุทกภัย ซึ่งผลผลิตนี้

สามารถสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรต าบลล าโพ อ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 
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  4.2 ด้านความตั้งใจใช้ในการใช้งาน ในด้านความคาดหวังในประสิทธิภาพ เกษตรกร

มีความคาดหวังของแอปพลิเคชัน DWR4THAI ในการให้ข้อมูลที่ถูกต้องและชัดเจน เพราะข้อมูล

เหล่านี้จะท าให้เกษตรกรมีการรับรู้สถานการณ์ระดับน้ าในพื้นที่นั้นๆ ส่งผลให้เกษตรกรสะดวกใน    

การใช้งาน อีกทั้งหากข้อมูลมีความถูกต้องและแม่นย ามากขึ้น สามารถท าให้ลดความวิตกกังวล

เกี่ยวกับการใช้งานของเกษตรกรลงได้และยังท าให้เกษตรกรได้ใช้งานแอปพลิเคชันนี้เพิ่มมากยิ่งขึ้นอีก

ด้วย ดังนั้น การใช้งานเทคโนโลยีแอปพลิเคชัน DWR4THAI จึงมีความส าคัญกับกลุ่มเกษตรกรหรือ

กลุ่มผู้ใช้งาน เพราะเทคโนโลยีแอปพลิเคชันนี้มีการติดตามสถานการณ์น้ า จึงมีประโยชน์อย่างมากต่อ

พื้นที่ทางการเกษตรและพื้นที่อื่นๆ ที่กลุ่มเกษตรกรหรือกลุ่มผู้ใช้งานสามารถเตรียมตัวการป้องกัน

อุทกภัยได้อย่างทันท่วงที ไม่ให้น้ ามาท าลายผลผลิตและรายได้ต่างๆ อีกทั้งหน่วยงานกรมทรัพยากร

น้ าได้มีกระบวนการในการส่งเสริมศักยภาพการจัดการความยั่งยืนอย่างเป็นระบบมีความตระหนักถึง

ความส าคัญในการรับผิดชอบต่อผู้ใช้งานเพิ่มมากขึ้น มีการพัฒนากลไกและเครื่องมือการบริหาร

จัดการทรัพยากรน้ าแบบบูรณาการโดยการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนเพื่อให้เกษตรกรหรือกลุ่มผู้ใช้งานใน

พื้นที่ชุมชนต่างๆในจังหวัดนนทบุรีได้เกิดผลผลิตที่ดี มีรายได้เข้ามาและให้เกิดความยั่งยืนในการ

พัฒนาชุมชนจากการใช้งานเทคโนโลยีแอปพลิเคชัน DWR4THAI ที่มีประสิทธิภาพต่อไปในอนาคต 

 5. สรุปการบูรณาการระหว่างการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ 

ตารางที่ 16 สรุปการบูรณาการระหว่างการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพต่อการพัฒนา
ชุมชนอย่างยั่งยืน 
 

 วิจัยเชิงปริมาณ วิจัยเชิงคุณภาพ การพัฒนาชุมชนอย่าง
ยั่งยืน 

การยอมรับ
เทคโนโลยีของ
แอปพลิเคชัน 
DWR4THAI 

พบว่า ด้านการรับรู้ถึง
ประโยชน์ มีค่าน้ าหนัก
สูงสุด โดยเทคโนโลย ี
แอปพลิเคชัน 
DWR4THAI มีการให้
ความส าคัญถึงประโยชน์
ในด้านต่างๆ เช่น ข้อมูล
ปริมาณน้ าฝน ข้อมูล
สถานการณ์น้ า ข้อมูล

การรับรู้ถึงประโยชน์จาก
การใช้งานเทคโนโลย ี
แอปพลิเคชัน ของ
เกษตรกร ซึ่งหลังจากการ
ใช้งานนั้น เกษตรกรยังคง
ให้ความส าคญัถึงกับ
ประโยชน์ในด้านองค์
ความรู้ต่างๆ เพื่อใช้ใน
การติดตามข่าวสาร

จากการใช้งานของ
เกษตรกรในด้านที่กล่าว
มาทั้งหมด ซึ่ง 
แอปพลิเคชันนี้ยังเป็น
แอปพลิเคชันที่ให้
ความส าคัญเกีย่วกับ 
การติดตามระดับน้ า 
เกษตรกรควรใช้ในการ
ติดตามระดับน้ า เพื่อ
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เตือนภัย เป็นตน้  
ซึ่งเกษตรกรสามารถใช้
ประโยชน์จากการใช้งาน 
แอปพลิเคชันนี้ เพื่อ
ติดตามสถานการณ์น้ า 
และคอยเฝ้าระวังจาก
อุทกภัย ไม่ให้น้ ามา
ท าลายผลผลิตในการ
สร้างรายได้ของ
เกษตรกร 

ทรัพยากรน้ า อีกทั้งยัง
ช่วยส่งเสริมในด้านการใช้
งานเพิ่มมากย่ิงขึ้นเพราะ
เกษตรกรจ าเป็นต้องใช้
งานเทคโนโลยีของ 
แอปพลิเคชันนี้ในการ
ติดตามสถานการณ์น้ า 
ทุกวันเพ่ือไม่ให้อุทกภัย
มาท าลายในพืน้ที่
การเกษตร 

ป้องกันการเกิดอุทกภัย
ในพื้นที่การเกษตร อีก
ทั้งยังช่วยสร้างความ
ยั่งยืนให้กับผลผลิตและ
ท าให้เกษตรกรในชุมชน
มีรายได้มาเลี้ยงชีพจาก
การใช้งานของ 
แอปพลิเคชัน 
DWR4THAI ตลอดไป 

ความต้ังใจใช ้
ในการใช้งาน 

พบว่า ด้านความวิตก
กังวลในการใช้
เทคโนโลยี มีคา่น้ าหนัก
น้อยที่สุด เนื่องจาก
เกษตรกรเกิดความ
สับสน ลังเลในการใช้
งานจากแอปพลิเคชัน 
ส่งผลให้เกษตรกรเกิด
ความวิตกกังวลเกี่ยวกับ
การแจ้งเตือนที่ไม่
ถูกต้องและข้อมูล
ข่าวสาร 
ไม่อัปเดต เป็นต้น 

เกษตรกรมีการรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารที่เป็นประโยชน์
เกี่ยวกับสถานการณ์น้ า 
แต่ในขณะเดียวกัน 
เกษตรกรก็ยังคงเกิดความ
สับสน ไม่เข้าใจในการใช้
งานเทคโนโลยี ซึ่งปัญหา
ที่เกิดขึ้น กรมทรัพยากร
น้ าควรมีการส่งเสริมให้
เกษตรกรมีการใช้งานที่
ง่าย ใช้งานได้อย่างเต็ม
ประสิทธิภาพ มีการ
พยากรณ์ที่แม่นย า มี
การอัปเดตข้อมูลทุกวัน
และมีการแจ้งเตือนที่
ถูกต้อง เพื่อให้ลดความ
วิตกกังวลลงของ
เกษตรกร 

จากการใช้งาน 
แอปพลิเคชันนี้ของ 
เกษตรกร มีความวิตก
กังวลเกี่ยวกับการใช้งาน 
หากเกษตรกรมีการใช้
งานที่มากก็อาจส่งผลให้
ช่วยลดความวิตกกังวล
ลงได้ ทั้งน้ีกรมทรัพยากร
น้ าควรตระหนักถึงกลุ่ม
ผู้ใช้งานหรือเกษตรกรให้
มากขึ้นโดยที่จะท าให้ลด
ความวิตกกังวลลง 
เพื่อให้เกษตรกรในชุมชน
ได้มีการใช้งานได้อย่าง
เต็มประสิทธิภาพและ
ส่งผลให้เกิดความยั่งยืน
ของแอปพลิเคชัน 
DWR4THAI ที่มีการใช้
งานเพิ่มมากขึ้นต่อไปใน
อนาคต 
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อภิปรายผลการวิจัย 

 การศึกษาเรื่อง ความสัมพันธ์คาโนนิคอลของการยอมรับเทคโนโลยีแอปพลิ เคชัน 

DWR4THAI และความตั้งใจใช้ในการใช้งานของเกษตรกรในจังหวัดนนทบุรีต่อการพัฒนาชุมชนอย่าง

ยั่งยืน อภิปรายผลการวิจัยได้ ดังนี ้

 1.) จากผลการวิเคราะห์ระดับความเห็นของการยอมรับเทคโนโลยีของแอปพลิเคชัน

DWR4THAI พบว่า ที่กลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญมีค่าเฉลี่ยในระดับมาก คือ ด้านการรับรู้ถึงประโยชน ์ 

เป็นเพราะข้อมูลข่าวสารภายในแอปพลิเคชัน มีการอัปเดตข่าวสารอยู่เสมอๆ ส่งผลให้เกษตรกรหรือ

กลุ่มผู้ใช้งานรับรู้ถึงประโยชน์มากขึ้น โดยสอดคล้องกับงานวิจัยของณัฐพล โสตถิรัตน์วิโรจน์ (2561: 

2) ที่ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง รูปแบบการพัฒนาเกษตรกรรมไปสู่การจัดการเกษตรอย่างยั่งยืนของชุมชน

เกษตรกร เกาะเกร็ด อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี พบว่า ปัจจัยในการพัฒนาเกษตรกรรมไปสู่    

การจัดการเกษตรอย่างยั่งยืนในระดับมาก คือ การรับรู้ถึงประโยชน์ โดยปัญหาอุทกภัยส่งผลต่อ

เกษตรกรรมในมุมกว้างจึงจ าเป็นต้องมีการรับมือและรับรู้ข้อมูลข่าวสารได้ก่อนล่วงหน้าจาก          

การพยากรณ์เพื่อเป็นประโยชน์ในการเตรียมความพร้อมในการรับมือจากอุทกภัยที่จะเกิดขึ้นส่วนใน

เรื่องของรูปแบบของการจัดการเกษตรเพื่อน าไปสู่การจัดการเกษตรอย่างยั่งยืน และสอดคล้องกับ

แนวคิดของ Wati (2014) ที่ได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับการรับรู้ความมีประโยชน์ของการใช้แอปพลิเคชัน 

โดยระบบสามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างรวดเร็ว ประหยัดเวลา และค่าใช้จ่าย 

ดังนั้นท าให้การมีแอปพลิเคชันที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นจึงมีประโยชน์อย่างมากส าหรับผู้ที่ต้อง        

การความสะดวกสบายในการใช้แอปพลิเคชัน 

 2.) จากผลการวิเคราะห์ระดับความเห็นของความตั้งใจใช้ในการใช้งานแอปพลิเคชัน 

DWR4THAI ที่มีค่าน้ าหนักสูงที่สุด คือ ด้านความคาดหวังในประสิทธิภาพ  ทั้งนี้เนื่องมาจากกลุ่ม

เกษตรกรหรือกลุ่มผู้ใช้งาน จ าเป็นต้องรับรู้เกี่ยวกับสภาพอากาศ สถานการณ์น้ าในแหล่งต่างๆหรือ

ปริมาณน้ าฝน โดยข้อมูลเหล่านี้จะต้องปรากฏในแอปพลิเคชัน ซึ่งเป็นตัวน าข้อมูลให้กลุ่มเกษตรกร

หรือกลุ่มผู้ใช้งานได้รับรู้สถานการณ์เหล่านั้น โดยสอดคล้องกับงานวิจัยของจีรศักดิ์ พุ่มเจริญ และ

คณะ (2562) ที่ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ระบบสนับสนุนการตัดสินใจด้านการวางแผนการเกษตร พบว่า 

ความพึงพอใจของผู้ใช้งานในด้านความคาดหวังในประสิทธิภาพ อยู่ในระดับมากที่สุด หากน า

เทคโนโลยีที่น ามาช่วยในการเกษตร เช่น ข้อมูลทางการเกษตร องค์ความรู้ เทคนิคการเพาะปลูกจะ

ช่วยส่งผลให้ได้ผลผลิตที่มีมาตรฐานตามเกณฑ์ของตลาดภาคการเกษตรระบบสนับสนุนการตัดสินใจ

ด้านหการวางแผนการเกษตรสามารถช่วยแก้ไขปัญหาด้านการวางแผนการเพาะปลูกให้เกิด
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ประสิทธิภาพ  และสอดคล้องกับแนวคิดของ Venkatesh et al. (2003) ที่ ได้ เสนอแนวคิดว่า         

ความคาดหวังในประสิทธิภาพเป็นระดับความเชื่อส่วนบุคคลว่า หากใช้เทคโนโลยีการท างานร่วมกัน

จะท าให้ประสิทธิภาพการท างานดีขึ้นและการที่ผู้ใช้งานรู้สึกว่าเทคโนโลยีที่ใช้มีความสามารถ          

ลดระยะเวลาในการท างานและเป็นประโยชน์ต่อการท างานอีกด้วย 

 3.) จากผลการวิเคราะห์ ในส่วนของความสัมพันธ์ระหว่างการยอมรับเทคโนโลยีของ          

แอปพลิเคชัน DWR4THAI และความตั้งใจใช้ในการใช้งานแอปพลิเคชัน DWR4THAI พบว่า ตัวแปร

ทุกตัวมีความสัมพันธ์กันทั้งหมด โดยมีความสัมพันธ์ในระดับปานกลาง ทั้งนี้เพราะเมื่อกลุ่มเกษตรกร

หรือกลุ่มผู้ใช้งานมีความพึงพอใจข้อมูลข่าวสารในแอปพลิเคชัน DWR4THAI หรือกลุ่มเกษตรกร        

มีประสบการณ์ในการใช้เทคโนโลยีส่งผลให้เกิดการยอมรับเทคโนโลยีเพิ่มมากขึ้น กลุ่มเกษตรกร        

ก็จะเกิดความตั้งใจใช้ในการใช้งานแอปพลิเคชัน DWR4THAI มากขึ้น ส่วนทางด้านการสนทนากลุ่ม 

ด้านความวิตกกังวลเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยี พบว่าเกษตรกรเกิดความสับสนในการใช้งาน ไม่ค่อย

มั่นใจในการพยากรณ์ของเทคโนโลยีแอปพลิเคชัน DWR4THAI มีการลังเลเกี่ยวกับข้อมูลทรัพยากรน้ า

และการแจ้งเตือนที่ไม่ถูกต้อง โดยสอดคล้องกับแนวคิดของ Bozionelos (2001) ที่ได้เสนอแนวคิด

ความวิตกกังวลเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีเป็นสภาวะอารมณ์ในทางลบ เช่น กลัว สับสน ไม่สบายใจ 

เป็นต้น ที่มาจากประสบการณ์การรับรู้ทางลบของบุคคลและความไม่เข้าใจในการใช้งานแอปพลิเคชัน

เมื่อต้องใช้เทคโนโลยีแอปพลิเคชันและสอดคล้องกับ Hsieh, et al. (2016) ที่ได้เสนอแนวคิด      

ความกังวลเป็นความรู้สึกวิตกกังวลในการใช้เทคโนโลยีว่าเทคโนโลยีสามารถตอบสนองความต้องการ

ได้รวมถึงความวิตกกังวลถึงระดับความปลอดภัยของเทคโนโลยีที่ใช้งาน 

 

ข้อเสนอแนะ 

 จากการศึกษาวิจัยครั้งนี้ เพื่อให้ผลการศึกษาสามารถน าไปประยุกต์ใช้และเป็นประโยชน์     

ต่อองค์กรธุรกิจหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงแบ่งข้อเสนอแนะออกเป็น 2 ประการ คือ ข้อเสนอแนะที่

ได้จากการศึกษาวิจัยและข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาครั้งต่อไป 

 

 ข้อเสนอแนะที่ได้จากการศึกษาวิจัย 

 1. จากผลการวิจัย พบว่า ระดับการยอมรับเทคโนโลยีของแอปพลิเคชัน DWR4THAI        

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า กลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญสูงสุดกับด้านการรับรู้ถึงประโยชน์ 

หน่วยงานกรมทรัพยากรน้ าหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถน าไปเป็นแนวทางในการให้ความรู้และ
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ประโยชน์ต่างๆในด้านการจัดการน้ าเพิ่มมากชึ้น เช่น ข้อมูลรายงานการเฝ้าระวัง การเตือนภัย     

ระดับน้ า สภาพภูมิอากาศและปริมาณน้ าฝนท่ีมีการอปัเดตขอ้มูลตลอดเวลา ผู้บริหารกรมทรัพยากร

น้ าควรใช้ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ในการพัฒนาแอปพลิเคชัน DWR4THAI เพื่อคัด

กรองข้อมูลที่ เป็นประโยชน์สามารถให้กลุ่มเกษตรกรหรือกลุ่มผู้ใช้งานได้ใช้งานแอปพลิเคชั น 

DWR4THAI ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

 2. ในการใช้งานแอปพลิ เคชัน DWR4THAI กลุ่ม เกษตรกรหรือกลุ่มผู้ ใช้งานควรให้

ความส าคัญกับการติดตามข่าวสารในช่องทางอื่นๆอยู่เสมอๆ เนื่องจากสภาพอากาศในปัจจุบัน มี

สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว อาจท าให้กลุ่มเกษตรกรหรือกลุ่มผู้ใช้งานไม่ได้เตรียมการ

ป้องกันสถานการณ์อุทกภัยได้ทันท่วงที ดังนั้นกลุ่มเกษตรกรหรือกลุ่มผู้ใช้งานควรติดตามข่าวสาร

สถานการณ์น้ าอย่างสม่ าเสมอ เพื่อป้องกันการเกิดอุทกภัยกับพ้ืนที่ทางการเกษตรของท่านได้ 

 

 ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 

 ควรมีการศึกษาในด้านการใช้งานแอปพลิเคชันอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร การบริหาร
จัดการน้ าและสภาพอากาศ เพื่อเปรียบเทียบผลการศึกษาและสามารถมองเห็นภาพรวมของการใช้
งานแอปพลิเคชันได้ชัดเจนมากขึ้น 
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แบบสอบถาม 

 เรื่อง ความสัมพันธ์คาโนนิคอลของการยอมรับเทคโนโลยีแอปพลิเคชัน DWR4THAI        

และความตั้งใจใช้ในการใช้งานของเกษตรกรในจังหวัดนนทบุรีต่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน 

ค าชี้แจง 1. แบบสอบถามนี้จัดท าขึ้นเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยเพื่อการศึกษาของนักศึกษา 

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ 

มหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการวิจัยเท่านั้น โดยค าตอบจะเป็นประโยชน์     

ในการพัฒนาเทคโนโลยีแอปพลิเคชัน DWR4THAI และพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไป ผู้วิจัยจึง

ใคร่ขอความร่วมมือจากท่านโปรดท าเครื่องหมาย √ ลงในช่องว่าง      ที่ตรงกับความคิดเห็น    

ของท่าน โดยประกอบด้วย 3 ส่วน ดังนี้ 

 ส่วนที่ 1 เป็นแบบสอบถามที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลทั่วไปของเกษตรกรในจังหวัดนนทบุรี 

 ส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามที่เกี่ยวข้องกับการยอมรับเทคโนโลยีของแอปพลิเคชัน 

DWR4THAI 

 ส่วนที่ 3 เป็นแบบสอบถามที่เกี่ยวข้องกับความตั้งใจใช้ในการใช้งานแอปพลิเคชัน 

DWR4THAI 

 ซึ่งเกณฑ์การตัดสินแบ่งออกเป็น 5 ระดับจากคะแนนมากที่สุดไปหาน้อยที่สุด ดังนี้ 

    5 หมายถึง อยู่ในระดับมากที่สุด 

    4 หมายถึง อยู่ในระดับมาก 

    3 หมายถึง อยู่ในระดับปานกลาง 

    2 หมายถึง อยู่ในระดับน้อย 

    1 หมายถึง อยู่ในระดบัน้อยที่สุด 

 

  2. หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับแบบสอบถาม กรุณาติดตอ่ผู้วิจัย นายพิชญะ อมฤทธิ์ 

      หมายเลขโทรศัพท:์ 092-4396969 E-mail: pitchaya@ms.su.ac.th 

 

mailto:pitchaya@ms.su.ac.th
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ส่วนที่ 1 เป็นแบบสอบถามที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลทั่วไปของเกษตรกรในจังหวัดนนทบุรี 

ค าชี้แจง โปรดท าเครื่องหมาย √ ลงในช่องว่าง      หน้าข้อความที่ท่านต้องการเลือกมากที่สุด   

1. เพศ          

   ชาย           หญิง 

2. อายุ          

   ต่ ากว่าหรืออายุ 20 ปี       21-35 ปี 

         36-45 ปี         46 ปีขึ้นไป 

3. สถานภาพ         

   โสด          

   หย่าร้าง/แยกกันอยู่  

   สมรส/อยู่ด้วยกัน 

4. จ านวนสมาชิกในครอบครวั 

   ไม่เกิน 3 คน   4-6 คน 

   7-10 คน   11 คนขึ้นไป 

5. ระดับการศึกษาสูงสุด       

   ประถมศึกษา-มัธยมศึกษา  อนุปริญญา, ปวช., ปวท., ปวส.          

   ปริญญาตร ี   สูงกว่าปริญญาตร ี  

6. ปัจจุบันท่านมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนเท่าไร        

   ต่ ากว่า 5,000 บาท       5,001-10,000 บาท 

         10,001-20,000 บาท       20,001 บาทขึ้นไป   

7. ระยะเวลาที่ท่านท าอาชีพเกษตรกรรมนานเท่าใด 

   น้อยกว่า 3 ปี   3-5 ปี 

   6-10 ปี    11 ปีขึ้นไป 

8. ระยะเวลาที่ท่านอาศัยอยู่ในจังหวัดนนทบุรีนานเท่าใด 

   น้อยกว่า 6 ปี   6-10 ปี 

   11-20 ปี   21 ปีขึ้นไป 

 

 



  77 

9. ท่านประกอบอาชีพทางเกษตรกรรมอะไร 

   ปศุสัตว ์    การป่าไม้ 

   กสิกรรม    การประมงน้ าจืด 

10. ท่านมีพื้นที่ทางการเกษตรกรรมในจังหวัดนนทบุรีเป็นของตนเองหรือไม่ 

   พื้นที่เป็นของตนเอง  เช่าพื้นที ่

11. ระบบปฎิบัติการของโทรศัพท์ที่ท่านใช้คืออะไร 

   ไอโอเอส (IOS)   แอนดรอยด์ (Android)   

12. ท่านรู้จักแอปพลิเคชัน DWR4THAI จากช่องทางใด 

   เฟซบุ๊ค    ไลน ์

   เว็บไซต ์    โฆษณา 

   มีคนแนะน า   อื่นๆ…………………………. 
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ส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามที่เกี่ยวข้องกับการยอมรับเทคโนโลยีแอปพลิเคชัน DWR4THAI 

ค าชี้แจง โปรดท าเครื่องหมาย √ ลงในช่องว่าง      ที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมาก 

 

      
 มากที่สุด 

(5) 
มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยที่สุด 
(1) 

      
      
1. การใช้งานเทคโนโลยขีอง 
แอปพลิเคชัน DWR4THAI ที่ผ่าน
มา มีประโยชน์ในการใช้งานของ
กลุ่มเกษตรกร 

     

2. การใชง้านเทคโนโลยีของ      
แอปพลิเคชัน DWR4THAI ทีผ่่าน
มาเหมาะส าหรับใช้ในการติดตาม
สถานการณ์น้ าและสภาพ
ภูมิอากาศ 

     

3. การดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน 
DWR4THAI ทีผ่่านมา สามารถ
ดาวน์โหลดได้อย่างสะดวก 

     

4. การแนะน าการใชเ้ทคโนโลยี
ของแอปพลิเคชัน DWR4THAI  
ที่ผ่านมา จะแนะน าการใช้งาน
ให้กับผู้อื่น 

     

5. การใช้งานแอปพลิเคชัน 
DWR4THAI ที่ผ่านมา จะใช้งานได้
อย่างต่อเนื่องในอนาคต 

     

 

 

ค าถาม 

ระดับความคิดเห็น 

การยอมรับเทคโนโลยีของแอปพลิเคชัน DWR4THAI 
ด้านประสบการณ์ในการใชเ้ทคโนโลย ี
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 มากที่สุด 

(5) 
มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยที่สุด 
(1) 

      
ด้านการรับรู้ถงึประโยชน ์      
6. ท่านคิดว่า เทคโนโลยีของ     
 แอปพลิเคชัน DWR4THAI จะช่วย
ปรับปรงุประสทิธิภาพการท างาน
ของหน่วยงานกรมทรัพยากรน้ า 

     

7. ท่านคิดว่า การใช้เทคโนโลยีของ 
แอปพลิเคชัน DWR4THAI จะช่วยให้
ท่านสามารถที่จะท าให้บรรลุความ
เข้าใจและเพิ่มประสิทธิภาพการ
ท างานของท่าน 

     

8. ท่านคิดว่า การใช้เทคโนโลยีของ
แอปพลิเคชัน DWR4THAI จะท าให้
การเกษตรของท่านดีขึ้น ส าหรบัการ
ติดตามสถานการณ์น้ าและสภาพ
อากาศ 

     

9. ท่านคิดว่า การใช้เทคโนโลยีของ
แอปพลิเคชัน DWR4THAI ท าให้ 
ท่านได้รับรู้ขอ้มลูข่าวสารเรื่องน้ า
และทันเหตุการณ์ในอนาคต 

     

10. ท่านคิดว่า การใช้เทคโนโลยีของ
แอปพลิเคชัน DWR4THAI ท าให้ 
ท่านสามารถท าการแจ้งเตือนภายใน 
แอปพลิเคชันได้ หากมีสถานการณ ์
ที่ผิดปกต ิ

     

 

 

 

ค าถาม 

การยอมรับเทคโนโลยีของแอปพลิเคชัน DWR4THAI 

ระดับความคิดเห็น 
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 มากที่สุด 

(5) 
มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยที่สุด 
(1) 

      
ด้านความง่ายต่อการใช้งาน      
11. การเรยีนรูท้ี่จะควบคุมพื้นที่
การเกษตร ในด้านการท างานของ
ระบบจะสามารถท าไดอ้ย่างง่ายดาย
ในการใช้เทคโนโลยีของแอปพลเิคชัน 
DWR4THAI ส าหรับท่าน 

     

12. ท่านพบว่า การใช้เทคโนโลยีของ
แอปพลิเคชัน DWR4THAI ท าให้ 
ท่านสามารถจัดการการป้องกันภัย 
เรื่องทรัพยากรน้ าและสภาพอากาศ
ได้ง่ายยิง่ขึ้น 

     

13. ท่านพบว่า การใช้เทคโนโลยี 
ของแอปพลิเคชัน DWR4THAI 
มีการใช้งานที่งา่ย 

     

14. ท่านคิดว่า ท่านเป็นบุคคล 
ที่เชี่ยวชาญในการใช้เทคโนโลยีของ
แอปพลิเคชัน DWR4THAI ได้ 

     

15. ท่านคิดว่า การออกแบบ 
แอปพลิเคชัน DWR4THAI  
มีการออกแบบที่ชัดเจนและ 
เข้าใจได้ง่าย 

     

 

 

 

 

 

ค าถาม 

การยอมรับเทคโนโลยีของแอปพลิเคชัน DWR4THAI 

ระดับความคิดเห็น 
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ส่วนที่ 3 เป็นแบบสอบถามที่เกี่ยวข้องกับความตั้งใจใช้ในการใช้งานแอปพลิเคชัน DWR4THAI 

ค าชี้แจง โปรดท าเครื่องหมาย √ ลงในช่องว่าง      ที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด   

       

      
 มากที่สุด 

(5) 
มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยที่สุด 
(1) 

      

      

1. ท่านคิดว่า เทคโนโลยีของ 
แอปพลิเคชัน DWR4THAI สะดวก
ในการรับข้อมูลข่าวสารงานวิจยั
ต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการด้าน
ทรัพยากรน้ า 

     

2. ท่านคิดว่า เทคโนโลยีของ 
แอปพลิเคชัน DWR4THAI มีการให้
ข้อมูลทางด้านการเตือนภัย 

     

3. ท่านคิดว่า เทคโนโลยีของ 
แอปพลิเคชัน DWR4THAI  
มีแนวโน้มที่จะค่อยๆ เริ่มใช้กันมาก
ขึ้นในเร็วๆนี ้

     

4. ท่านคิดว่า เทคโนโลยีของ 
แอปพลิเคชัน DWR4THAI  
เป็นความต้องการนิตินัยเพื่อให้
เข้าถึงการใช้งานของภาครัฐและ
ภาคเอกชน 

     

5. ท่านคิดว่า เทคโนโลยีของ 
แอปพลิเคชัน DWR4THAI ท าให้
ท่านไม่ต้องติดตามสถานการณน์้ า 
ปริมาณน้ าฝน น้ าหลากดินถลม่ 
ข้อมูลกล้องวงจรปิดรวมไปถึงสภาพ
อากาศในแต่ละวันจากเทคโนโลยี
อื่นๆ 

     

ค าถาม 

ความตั้งใจใชใ้นการงานแอปพลเิคชัน DWR4THAI 

ด้านสิ่งอ านวยความสะดวกในการใช้งาน 

ระดับความคิดเห็น 
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 มากที่สุด 

(5) 
มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยที่สุด 
(1) 

      
ด้านความคาดหวังใประสิทธิภาพ      
6. ท่านคิดว่า เทคโนโลย ี
ของแอปพลิเคชัน DWR4THAI  
จะสามารถใช้งานได้ง่ายและ 
เป็นประโยชน์ต่อการท าเกษตรกรรม
ในพื้นที่ของท่าน 

     

7. ท่านคิดว่า การใช้เทคโนโลยี 
ของแอปพลิเคชัน DWR4THAI  
ท าใหท้่านเตรียมการป้องกันจาก
อุทกภัยได้เร็วยิง่ขึ้น 

     

8. ท่านคิดว่า การใช้เทคโนโลยี 
ของแอปพลิเคชัน DWR4THAI  
ท าใหท้่านทราบข้อมูลรายละเอียด
เกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรน้ าได้ดี
ยิ่งขึ้น 

     

9. ท่านคิดว่า การใช้เทคโนโลยี 
ของแอปพลิเคชัน DWR4THAI  
มีความพร้อมในการช่วยเหลือภายใน
แอปพลิเคชัน หากพบปัญหาหรอื
สถานการณ์ที่ผดิปกต ิ

     

10. ท่านคิดว่า การใช้เทคโนโลยี 
ของแอปพลิเคชัน DWR4THAI  
ท าใหท้่านสามารถบรรลุวัตถุประสงค์
การใช้งานต่างๆตามที่ต้องการได้ 

     

 

 

 

ค าถาม 

ความตั้งใจใชใ้นการงานแอปพลเิคชัน DWR4THAI 

ระดับความคิดเห็น 
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 มากที่สุด 

(5) 
มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยที่สุด 
(1) 

      

      

11. ท่านคิดว่า การใช้เทคโนโลยีของ
แอปพลิเคชัน DWR4THAI ท าให้
ท่านรู้สึกวิตกเกีย่วกับการใช้งาน 

     

12. ท่านคิดว่า การใช้งาน
เทคโนโลยีของแอปพลิเคชัน 
DWR4THAI จะไม่ค่อยมีความ
มั่นใจในการพยากรณ์ ในเรื่องของ
ความเสี่ยงที่จะเกิดอุทกภัย 

     

13. ท่านคิดว่า การใช้งาน
เทคโนโลยีของแอปพลิเคชัน 
DWR4THAI จะไม่ค่อยมีความ
มั่นใจในการใชง้านได้โดยง่าย 

     

14. ท่านมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับ 
ข้อมูลทรัพยากรน้ าที่ไม่ถูกต้อง 

     

15. ท่านคิดว่า การใช้งานเทคโนโลยี
ของแอปพลิเคชัน DWR4THAI  
ท าใหท้่านลังเลเกี่ยวกับการแจ้งเตือน
ที่ไม่ถกูต้อง 

     

 

ข้อเสนอแนะและความคิดเหน็เพิ่มเติม 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

***ขอขอบพระคุณในความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม*** 

 

 

ค าถาม 

ความตั้งใจใชใ้นการงานแอปพลเิคชัน DWR4THAI 
ด้านความวิตกกังวลเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยี 

ระดับความคิดเห็น 
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ภาคผนวก ข  

แบบสอบถามความคิดเหน็ของผู้ทรงคุณวฒุิที่มีต่อแบบสอบถามงานวิจัย 
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แบบสอบถามความคิดเหน็ของผู้ทรงคุณวฒุิที่มีต่อแบบสอบถามงานวิจัย 

เรื่อง ความสัมพันธ์คาโนนิคอลของการยอมรับเทคโนโลยีแอปพลิเคชัน DWR4THAI และ                

ความตั้งใจใช้ในการใช้งานของเกษตรกรในจังหวัดนนทบุรีต่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน 

ค าชี้แจง ขอให้ท่านผู้เชี่ยวชาญได้กรุณาแสดงความคิดเห็นของท่านที่มีต่อแบบสอบถามงานวิจัย 

โปรดท าเครื่องหมาย √ ลงในช่องความคิดเห็นของท่านตามล าดับความคิดเห็นดังนี้ ระดับ          

+1 เหมาะสม ระดับ 0 ไม่แน่ใจและระดับ -1 ปรับปรุง พร้อมเขียนข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์   

ในการน าพิจารณาปรับปรุงต่อไป       

 

ส่วนที่ 1 ความสัมพันธ์คาโนนิคอลของการยอมรับเทคโนโลยีแอปพลิเคชัน DWR4THAI และ                

ความตั้งใจใช้ในการใช้งานของเกษตรกรในจังหวัดนนทบุรีต่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน 

 

      
  +1 0 -1  

      
 1. การใช้งานเทคโนโลยขีองแอปพลิเคชัน 

DWR4THAI ที่ผ่านมา มีประโยชน์ในการใช้งานของ
กลุ่มเกษตรกร 

    

 2. การใช้งานเทคโนโลยีของแอปพลิเคชัน 
DWR4THAI ที่ผ่านมาเหมาะส าหรับใช้ในการ
ติดตามสถานการณ์น้ าและสภาพภูมิอากาศ 

    

 3. การดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน DWR4THAI ที่ผ่าน
มา สามารถดาวน์โหลดได้อย่างสะดวก 

    

 4. การแนะน าการใช้เทคโนโลยีของแอปพลิเคชัน 
DWR4THAI ที่ผ่านมา จะแนะน าการใช้งานให้กับ
ผู้อื่น 

    

 5. การใช้งานแอปพลิเคชัDWR4THAI ที่ผ่านมา จะใช้
งานได้อย่างต่อเนื่องในอนาคต 

    

ระดับความคิดเห็น 
ข้อค าถาม ข้อเสนอแนะ 

จุดมุ่งหมาย 
ของงานวิจัย 

การยอมรับ
เทคโนโลยีของ
แอปพลิเคชัน 
DWR4THAI 

ด้านประสบการณ์ในการใชเ้ทคโนโลยี (Experience in using Technology) 
 (Technology Acceptance: TA) 
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 6. ท่านคิดว่า เทคโนโลยีของแอปพลิเคชัน 

DWR4THAI จะช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพ 
การท างานของหน่วยงานกรมทรัพยากรน้ า 

    

 7. ท่านคิดว่า การใช้เทคโนโลยีของแอปพลิเคชัน 
DWR4THAI จะช่วยให้ท่านสามารถที่จะท าให้บรรลุ
ความเข้าใจและเพิ่มประสิทธิภาพการท างานของ
ท่าน 

    

 8. ท่านคิดว่า การใช้เทคโนโลยีของ 
แอปพลิเคชัน DWR4THAI จะท าให้การเกษตรของ
ท่านดีขึ้น ส าหรับการติดตามสถานการณ์น้ าและ
สภาพอากาศ 

    

 9. ท่านคิดว่า การใช้เทคโนโลยีของแอปพลิเคชัน 
DWR4THAI ท าให้ท่านได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารเรื่องน้ า
และทันเหตุการณ์ในอนาคต 

    

 10. ท่านคิดว่า การใช้เทคโนโลยีของแอปพลิเคชัน 
DWR4THAI ท าให้ท่านสามารถท าการแจ้งเตือน
ภายในแอปพลิเคชันได้ หากมีสถานการณ์ที่ผิดปกติ 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การยอมรับ
เทคโนโลยีของ
แอปพลิเคชัน 
DWR4THAI 

ด้านการรับรู้ถงึประโยชน์ (Perceived Usefulness: PU) 
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 11. การเรียนรู้ที่จะควบคุมพื้นที่การเกษตร ในด้าน

การท างานของระบบจะสามารถท าได้อย่างง่ายดาย
ในการใช้เทคโนโลยีของ 
แอปพลิเคชัน DWR4THAI ส าหรับท่าน 

    

 12. ท่านพบว่า การใช้เทคโนโลยีของ 
แอปพลิเคชัน DWR4THAI ท าให้ท่านสามารถ
จัดการการป้องกันภัยเรื่องทรัพยากรน้ าและสภาพ
อากาศได้ง่ายย่ิงขึ้น 

    

 13. ท่านพบว่า การใช้เทคโนโลยีของ 
แอปพลิเคชัน DWR4THAI มีการใช้งานที่ง่าย 

    

 14. ท่านคิดว่า ท่านเป็นบุคคลที่เชี่ยวชาญ 
ในการใช้เทคโนโลยีของแอปพลิเคชัน DWR4THAI 
ได้ 

    

 15. ท่านคิดว่า การออกแบบแอปพลิเคชัน 
DWR4THAI มีการออกแบบที่ชัดเจนและ 
เข้าใจได้ง่าย 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การยอมรับ
เทคโนโลยีของ
แอปพลิเคชัน 
DWR4THAI 

 ด้านความง่ายต่อการใช้งาน (Perceive Ease of Use: PEU) 
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 16. ท่านคิดว่า เทคโนโลยีของแอปพลิเคชัน 

DWR4THAI สะดวกในการรับข้อมูลข่าวสาร
งานวิจัยต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการด้านทรัพยากรน้ า 

    

 17. ท่านคิดว่า เทคโนโลยีของแอปพลิเคชัน 
DWR4THAI มีการให้ข้อมูลทางด้าน 
การเตือนภัย 

    

 18. ท่านคิดว่า เทคโนโลยีของแอปพลิเคชัน 
DWR4THAI มีแนวโน้มที่จะค่อยๆ เริ่มใช้กันมากขึ้น
ในเร็วๆนี้ 

    

 19. ท่านคิดว่า เทคโนโลยีของแอปพลิเคชัน 
DWR4THAI เป็นความต้องการนิตินัยเพื่อให้เข้าถึง
การใช้งานของภาครัฐและภาคเอกชน 

    

 20. ท่านคิดว่า เทคโนโลยีของแอปพลิเคชัน 
DWR4THAI ท าให้ท่านไม่ต้องติดตามสถานการณ์
น้ า ปริมาณน้ าฝน น้ าหลาก 
ดินถล่ม ข้อมูลกล้องวงจรปิดรวมไปถึงสภาพอากาศ
ในแต่ละวันจากเทคโนโลยีอื่นๆ 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ด้านสิ่งอ านวยความสะดวกในการใช้งาน (Facilitating Conditions: FC) ความต้ังใจใช ้
ในการใช้งาน 
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 21. ท่านคิดว่า เทคโนโลยีของแอปพลิเคชัน 

DWR4THAI จะสามารถใช้งานได้ง่ายและ 
เป็นประโยชน์ต่อการท าเกษตรกรรมในพื้นที่ของ
ท่าน 

    

 22. ท่านคิดว่า การใช้เทคโนโลยีของ 
แอปพลิเคชัน DWR4THAI ท าให้ท่านเตรียมการ
ป้องกันจากอุทกภัยได้เร็วยิ่งขึ้น 

    

 23. ท่านคิดว่า การใช้เทคโนโลยีของ 
แอปพลิเคชัน DWR4THAI ท าให้ท่านทราบข้อมูล
รายละเอียดเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรน้ าได้ดี
ยิ่งขึ้น 

    

 24. ท่านคิดว่า การใช้เทคโนโลยีของ 
แอปพลิเคชัน DWR4THAI มีความพร้อมในการ
ช่วยเหลือภายในแอปพลิเคชัน หากพบปัญหาหรือ
สถานการณ์ที่ผิดปกติ 

    

 25. ท่านคิดว่า การใช้เทคโนโลยีของ 
แอปพลิเคชัน DWR4THAI ท าให้ท่านสามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์การใช้งานต่างๆตามที่ต้องการได้ 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ความต้ังใจใช ้
ในการใช้งาน 

ด้านความคาดหวังในประสิทธิภาพ (Performance expectancy: PE) 
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 26. ท่านคิดว่า การใช้เทคโนโลยีของ 

แอปพลิเคชัน DWR4THAI ท าให้ท่านรู้สึกวิตก
เกี่ยวกับการใช้งาน 

    

 27. ท่านคิดว่า การใช้งานเทคโนโลยีของ          
แอปพลิเคชัน DWR4THAI จะไม่ค่อยมีความมั่นใจใน
การพยากรณ์ ในเรื่องของความเสี่ยงที่จะเกิดอุทกภัย 

    

 28. ท่านคิดว่า การใช้งานเทคโนโลยีของ 
แอปพลิเคชัน DWR4THAI จะไม่ค่อยมีความมั่นใจใน
การใช้งานได้โดยง่าย 

    

 29. ท่านมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับข้อมูลทรัพยากร
น้ าที่ไม่ถูกต้อง 

    

 30. ท่านคิดว่า การใช้งานเทคโนโลยีของ 
แอปพลิเคชัน DWR4THAI ท าให้ท่านลังเลเกี่ยวกับ
การแจ้งเตือนที่ไม่ถูกต้อง 

    

 

***ขอขอบคุณทุกท่านที่กรุณาสละเวลา ในการตอบแบบสอบถามครั้งนี้*** 

 

ผู้ทรงคุณวุฒทิี่มีต่อแบบสอบถามงานวิจัย 

เรื่อง ความสัมพันธ์คาโนนิคอลของการยอมรับเทคโนโลยีแอปพลิเคชนั DWR4THAI และ              

ความตั้งใจใชใ้นการใช้งานของเกษตรกรในจังหวัดนนทบุรีต่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยนื 

 

           ผู้ทรงคุณวฒุ ิ

 ลงชื่อ………………………………………………………. 

       (        ) 

ต าแหน่ง………………………………………………….. 

 
 

 

ความต้ังใจใช ้
ในการใช้งาน 

ด้านความวิตกกังวลเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยี (Technology Anxiety: TA) 
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ภาคผนวก ค 

การประเมินความสอดคล้อง (Index of consistency: IOC) ของผู้เชี่ยวชาญ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



  92 

 

 

 

 



  93 

 

 

 



  94 

 

 

 

 



  95 

 ผลการประเมินความสอดคล้อง (IOC) เรื่อง ความสัมพันธ์คาโนนิคอลของการยอมรับ

เทคโนโลยีแอปพลิเคชัน DWR4THAI และความตั้งใจใช้ในการใช้งานของเกษตรกรในจังหวัด

นนทบุรีต่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน  
 

ตารางผลการยอมรับเทคโนโลยีของแอปพลิเคชัน DWR4THAI 

แบบสอบถาม 
ข้อที ่

    
รวม 

 
เฉลี่ย 

 
สรุปผล 

 1 2 3    
1 +1 +1 +1 3 1.00 สอดคล้อง 
2 +1 +1 +1 3 1.00 สอดคล้อง 

3 0 +1 +1 2 0.67 สอดคล้อง 

4 +1 +1 +1 3 1.00 สอดคล้อง 

5 +1 +1 0 2 0.67 สอดคล้อง 

6 +1 +1 +1 3 1.00 สอดคล้อง 

7 +1 +1 0 2 0.67 สอดคล้อง 

8 +1 +1 +1 3 1.00 สอดคล้อง 

9 0 +1 +1 2 0.67 สอดคล้อง 

10 +1 +1 +1 3 1.00 สอดคล้อง 

11 +1 +1 +1 3 1.00 สอดคล้อง 

12 +1 +1 +1 3 1.00 สอดคล้อง 

13 +1 0 +1 2 0.67 สอดคล้อง 

14 +1 +1 +1 3 1.00 สอดคล้อง 

15 +1 +1 +1 3 1.00 สอดคล้อง 

รวม 13 14 13 40 13  
เฉลี่ย 0.87 0.93 0.87 2.67 0.87 สอดคล้อง 

 

 จากตาราง พบว่า ข้อค าถามในด้านการยอมรับเทคโนโลยีของแอปพลิเคชัน DWR4THAI ทั้ง 

15 ข้อ แบบสอบถามมีความน่าเช่ือถือและสอดคล้องสามารถน าไปศึกษากับกลุ่มตัวอย่างจริงได้ 

 

 

ผู้เชี่ยวชาญ 
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ตารางผลความต้ังใจใช้ในการใช้งาน 

แบบสอบถาม 
ข้อที ่

    
รวม 

 
เฉลี่ย 

 
สรุปผล 

 1 2 3    
1 +1 +1 +1 3 1.00 สอดคล้อง 

2 +1 +1 +1 3 1.00 สอดคล้อง 

3 +1 +1 0 2 0.67 สอดคล้อง 

4 +1 +1 +1 3 1.00 สอดคล้อง 

5 +1 +1 +1 3 1.00 สอดคล้อง 

6 +1 +1 +1 3 1.00 สอดคล้อง 

7 +1 +1 +1 3 1.00 สอดคล้อง 

8 +1 +1 +1 3 1.00 สอดคล้อง 

9 0 +1 +1 2 0.67 สอดคล้อง 

10 +1 +1 +1 3 1.00 สอดคล้อง 

11 +1 +1 +1 3 1.00 สอดคล้อง 

12 0 +1 +1 2 0.67 สอดคล้อง 

13 +1 +1 +1 3 1.00 สอดคล้อง 

14 +1 +1 +1 3 1.00 สอดคล้อง 

15 +1 +1 +1 3 1.00 สอดคล้อง 

รวม 13 15 14 42 14  
เฉลี่ย 0.87 1.00 0.93 2.80 0.93 สอดคล้อง 

 

 จากตาราง พบว่า ข้อค าถามในด้านความตั้งใจใช้ในการใช้งาน ทั้ง 15 ข้อ แบบสอบถาม        

มีความน่าเชื่อถือและสอดคล้องสามารถน าไปศึกษากับกลุ่มตัวอย่างจริงได้ 

 

 

 

 

 

ผู้เชี่ยวชาญ 
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ผลทดสอบความเชื่อมั่นของเครื่องมือ 

 ทดสอบความเชื่อมั่นของเครื่องมือโดยใช้วิธีการค านวณด้วยสูตรสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์

ของครอนบาค (Cronbach’s Alpha) โดยการน าไปทดลอง (Try Out) เก็บข้อมูล 30 ชุด ผลการ

วิเคราะห์ข้อมูลมีรายละเอียด ดังนี ้

 

ตารางค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม เมื่อค านวณสูตรสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของครอนบาค 

(Cronbach’s Alpha) 

รายการ สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของครอนบาค 
เรื่อง ความสัมพันธ์คาโนนิคอลของการยอมรับ
เทคโนโลยีแอปพลิเคชัน DWR4THAI และ 

ความต้ังใจใช้ในการใช้งานของเกษตรกรใน
จังหวัดนนทบุรีต่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน 

 
0.79 

 

 จากตาราง พบว่า ความเชื่อมั่นจากสูตรสูตรสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของครอนบาค 

(Cronbach, 1963) ค านวณค่าระดับความเชื่อมั่น พบว่า ความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม มีค่าเท่ากับ 

0.79 ดังนั้นแบบสอบถามมีความน่าเชื่อถือและสามารถน าไปศึกษากับกลุ่มตัวอย่างจริงได้ 
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